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Vremea va fi frumoasă și călduroasă.

311
dimineața la prânz seara

DOUd persoane au fost grav rănite In ur
ma unui dublu accident de circulație pro
dus ieri la ieșirea din localitatea Gothatea, 
pe Drumul National 7. După ce a lovit o 
autoutilitară, autoturismul Peugeot a de
rapat peste 100 m, lovind un alt automo
bil care venea pe contrasens. (Foto: Traian Mânu)

Patricia - singura de 10!
Deva (R.I.) - Patricia Zota este singura 

elevă din județ care a reușit să obțină nota 
zece la toate probele susținute în cadrul 

testelor naționale. Ea a 
absolvit Școala Generală 
„Aurel Vlad” din Orăștie cu 
aceleași note foarte bune, 
având dreptul să se înscrie 
la orice jiceu își dorește. 
Procentul de promovabili- 
tate la teste a fost de 71,78% 
(3940 de elevi), „mai scăzut

decât în alți ani”, după cum a recunoscut 
Simion Molnar, inspector general adjunct. 
S-au înregistrat 600 de contestații, cele mai 
mici note fiind primite la limba română!

Patricia Zota

Week-end negru
Deva (M.S.) - Trei bărbați, cu vârstele 

cuprinse între 36 și 60 de ani, și-au pierdut 
viața după ce s-au spânzurat, în zilele 
sfârșitului de săptămână, a informat IPJ 
Hunedoara. Victimele erau din Deva, Hune
doara și Orăștie. Un alt tânăr, de 26 de ani, 
din Hunedoara, s-a înecat în râul Strei.
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Investitorii străini din județul Hunedoara
In perioada 01.01.20®- 24 06.2005, numărul firmelor 
cu capital strain KireglWate la Oficiul Registrului 
Comerțului Hunedoart&ste de 94.

V X|
Grafica1 CuvStâui liber, sursa'

■■ Italia 
Germania

. franța
I ' Oi jnda ,S.U.A.,Ungaria
oiM Austria, Belgia, Egipt, Grecia, Marea Britanie 

Elveția, Moldova, Serbia - Muntenegru, Turcia 
China, Iordania, Iran, Israel. Malta g Spania
20

Accident în 
Valea Jiului
■ Un electrician a su
ferit mai multe trauma
tisme după ce a căzut 
de la 10 metri înălțime.

Lupeni (M.S.) - Un grav 
accident de muncă s-a produs 
ieri la Exploatarea Minieră 
(EM) Lupeni, după ce un elec
trician, care lucra la recu
perarea unui cablu de pe 
clădirea atelierului electric, a 
căzut de la o înălțime de 10 
metri, au informat surse ofi
ciale din cadrul Companiei 
Naționale a Huilei Petroșani. 
Victima, Petrică Șerfezeu, de 
42 de ani, a suferit un trau
matism cranian, are o verte
bră tasată, cu comprimarea 
măduvei spinării, și mâinile 
fracturate.

Accidentul de muncă a 
avut loc în jurul prânzului. 
Electricianul se afla pe 
clădirea atelierului electric, 
când, în acoperișul imobilului 
s-a produs o spărtură, prin 
care victima a căzut la sdte 
Bărbatul a primit îngrijirile 
medicale la Spitalul de 
Urgență din Petroșani și a 
fost pregătit de medici pentru 
a fi trimis la o clinică de spe
cialitate din București.

Accidentatul lucra la EM 
Lupeni de peste 22 de ani. 
Bărbatul este căsătorit și tatăl 
a 4 copii, dintre care 3 sunt 
minori.

Cauzele și împrejurările în 
care s-a produs accidentul de 
muncă sunt cercetate de o 
comisie numită de către con
ducerea EM Lupeni.

Alexandra Eremia 
a declarat la ieșirea din 
sala de examen la Bac 
că a avut emoții mai 
mari decât la Olimpia
dă. Campioana a luat 
nota 10 la proba orală 
de limba și literatura 
română, /p.6

A lipsit un martor cheie
■ în urma procesului 
de ieri, instanța a decis 
ca interlopul să fie cer
cetat în stare de arest.

Deva (M.T.) - în urma pro
cesului ce a avut loc ieri, la 
Deva, instanța a hotărât ca 
Dan Vasile să fie în continua
re cercetat în stare de arest. 
După ce în 31 mai au fost pre
zentați instanței și audiați 
doar doi din cei zece martori 
ai părții vătămate Paul Dorr, 
Alin Oleser și Margareta Vass, 
barmanii care au fost de ser
viciu în dimineața în care a

fost reținut interlopul. Cei doi 
au povestit ceea ce li s-a în
tâmplat atât lor cât și patroni
lor. Ieri, în mod surprinzător 
avocații lui Dan Vasile au 
cerut ca procesul să se desfă
șoare în secret. La această 
înfățișare trebuia să fie audi
ată și fata care l-a însoțit pe 
interlop în noaptea în care a 
fost arestat, dar aceasta nu a 
venit. A primit o amendă de 
două milioane lei, cu preciza
rea că data viitoare va fi a- 
dusă în fața instanței cu man
dat. Pentru că unul din mar
tori a lipsit, următorul termen 
de judecată va fi la 1 august.

„Ar merita să-i
■ CU. din octombrie 
2004 a schimbat salari
zarea președinților de 
comisii și a secretarilor.

Deva (R.I.) - Ca urmare, 
profesorii primesc mai puțini 
bani decât au luat colegii lor 
anul trecut pentru aceleași 
activități. Motivul: ei nu des
fășoară activitate didactică

propriu-zisă, adică de pre
dare, ci sunt plătiți pentru a 
supraveghea buna desfășura
re a examenelor. Profesorii 
corectori în schimb vor pri
mi, anul acesta, mai mulți 
bani decât anul trecut. Sindi
catele și-au exprimat deza
cordul față de aceste măsuri. 
Paul Rusu, liderul SIP Hune
doara, crede că: „Firesc era 
ca ordonanța de urgență să

fie discutată înainte de exam
ene. Am aflat abia vineri, 
când capacitatea se încheiase, 
că sumele sunt diminuate. Ar 
fi meritat să-i boicotăm”. Nici 
procentul de 6% promis profe
sorilor la salariul de bază în 
toamnă nu mai e sigur, dar 
Rusu consideră că „din punct 
de vedere sindical o acțiune e 
sterilă acum, n-am face decât 
să dăm lucrurile peste cap”.

Gratuit
Deva (U.) - Persoane

le cu handicap din Deva 
vor călători gratuit pe 
traseele de transport în 
comun. Asistenții sociali 
vor întocmi dosare pen
tru persoanele vizate, 
care vor primi acte de 
transport Până în mo
mentul de față au fost de
puse cinci cereri.

Lei noi, la două bănci
■ BRD și BCR vor pune 
la dispoziția hunedore- 
nilor prin bancomate 
lei noi la 1 iulie.

Deva (C.P.) - BCR va ali
menta, cu bancnote de 10 și 50 
de lei noi, ATM-ul aflat la 
sucursala din Deva. Bancoma- 
tele nu vor funcționa de joi, 30 
iunie, ora 8, până vineri, 1 
iulie, ora 8. BRD va avea do
uă bancomate, la Deva și Hu
nedoara, care vor elibera lei 
noi. ATM-urile BRD vor fi în
chise din 29 iunie, ora 22 pâ
nă în 1 iulie dimineața. Banc

Post va elibera lei noi doar 
din 12 iulie, bancomatele ne
putând fi utilizate din 30 iunie 
ora 10 (pentru cârdurile Visa 
și Master Card emise de alte 
bănci) și de la ora 18 (pentru 
aceleași cârduri emise de 
BancPost) până în 1 iulie, ora 
11. Posesorii de cârduri ale 
Băncii Transilvania nu vor 
beneficia de aceste servicii din 
30 iunie, ora 11, până la 1 
iulie, ora 7. Raiffeisen Bank 
nu alimentează bancomatele 
din județ cu noile cupiuri din 
prima zi. ATM-urile vor fi 
nefuncționale din 30 iunie, ora 
8, până în 1 iulie, ora 8.

Angajează în condiții avantajoase

MANAGER
pentru coordonarea, îndrumarea $i aaăicerei activiUi 

de comerț cu amănuntul, cu speriată în domeniu. 
Salariul, la nivel european.

Interviul va ara toc ii data de 
02.07.2005, orele 1M945JA în Deva, 
frdul 22 Decadrie, H. 45A, parter.

Relații suplimentare pi
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• Elicopter prăbușit. Un elicopter american 
s-a prăbușit, luni dimineață, la nord-vest de 
Bagdad, a anunțat armata Statelor Unite. 
Potrivit unei surse din cadrul Ministerului 
irakian de Interne, elicopterul s-a prăbușit la 
40 de kilometri nord de Bagdad.

• Trei atentate care au vizat, duminică, 
militari irakieni și secții de poliție din Mosul, 
s-au soldat cu moartea a 15 polițiști și a 18 
civili, au anunțat oficiali militari americani, 
citați de CNN.

Năstase și Văcăroiu, pe făraș

178 de talibani 
uciși în 7 zile

Kabul (MF) - Autorită
țile afgane au anunțat 
că 178 de rebeli talibani 
au fost uciși săptămâna 
trecută, într-una dintre 
cele mai violente con
fruntări cu forțele afga
ne și americane înregis
trată în ultimii ani, rela
tează AFP.

„Numărul total al tali- 
banilor uciși în timpul 
operațiunii din Mian 
Nisheen este de 178”, a 
precizat un purtător de 
cuvânt al Ministerului 
Apărării, colonelul 
Ishaq Paiman.

Alți presupuși 56 de 
talibani au fost arestați, 
a declarat el, subliniind 
că printre rebelii uciși 
figurează șase coman
danți.

Bilanțul revizuit ai 
victimelor intervine du
pă un bombardament in 
tensiv de 11 ore, efectj 
at marți de forțe ameri
cane și britanice în dijȘ 
trictul Mian Nisheen

D. Rumsfeld
(Foto: EPA)

I Greu de 
i învins

Washington (MF) -
Secretarul american 
al Apărării, Donald 
Rumsfeld, a avertizat 
că mișcarea insur
gență din Irak ar pu
tea fi învinsă abia 
peste mai mulți ani, 
informează BBC 
News Ordine. într-un 
interviu acordat, du
minică, Wui post de 
televiziune american, 
oficialul a precizat că, 
în cele din urmă, for- 
'ele irakiene și nu 
jupele coaliției îi vor 

'.'Mrânge pe insur- 
j genți. Anterior, Do

nald Rumsfeld decla- 
1 rase că oficialii ameri-

.ani din Irak au avut 
j o serie de discuții cu

iderii mișcărilor insur-

O 
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„Kadhafi trebuie să plece", cere Opoziția
(Foto: EPA)
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Kadhafi, somat să 
renunțe la putere

Londra (MF) - Colonelul Muammar Kad
hafi trebuie să părăsească puterea pentru 
a permite transformarea Libiei într-un stat 
democrat, bazat pe o Constituție, a anunțat 
duminică opoziția libiană din exil, cu oca
zia primului său congres, desfășurat la Lon
dra, relatează AFP.

Pentru cei aproximativ 300 de delegați 
reuniți, începând de sâmbătă, la un mare 
hotel din cartierul Kensington, obiectivul 
este triplu, a explicat Hassan El-Amin, un 
delegat independent: „Kadhafi trebuie să 
plece, trebuie instalat un Guvern de tran
ziție, iar noi trebuie să ajungem la o Libie 
bazată pe democrație, pe primatul legii și 
pe o Constituție”.

„Aveam o Constituție în 1951, dar ne-a 
fost furată”, a insistat El-Amin. „Astăzi nu 
vrem să revenim, în mod obligatoriu, la 
acest text, dar dorim întoarcerea la un 
regim constituțional, care să garanteze 
drepturile omului și libertatea cuvântului”.

„îndată ce acest regim va fi înlăturat, Gu
vernul de tranziție ar trebui să își exercite 
puterea timp de maxim doi ani”, a precizat 
un reprezentant al Frontului Național pen
tru Salvarea Libiei (FNSL).
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■ Alianța vrea să-i 
schimbe pe președinții 
celor două Camere până 
la toamnă.

București (MF) - Liberalii și 
democrații vor să convoace o 
sesiune extraordinară a Par
lamentului, în această vară, 
pentru schimbarea președin
ților celor două Camere, Ni- 
colae Văcăroiu și Adrian Năs
tase, au declarat pentru ME
DIAFAX surse din Alianță.

Această decizie a fost luată 
în ședința de ieri a Consiliu
lui Național de Conducere al 
Alianței, urmând să se dis
cute și în conducerea Coali
ției.

Sesiunea extraordinară ar 
putea fi convocată, cel mai 
probabil, la sfârșitul lunii au
gust, până atunci urmând să 
fie finalizată și modificarea 
Regulamentului Camerei De- 
putaților.

Regulamentul Senatului a 
fost modificat, noua variantă 
urmând să fie introdusă pe

Adrian Năstase și Nicolae Văcăroiu au zilele numărate (Foto: arhiva)

ordinea de zi a plenului pen
tru a fi adoptată.

Surse parlamentare susțin 
că noile regulamente ale celor

două Camere ar putea fi adop
tate tot în sesiunea extraor
dinară din august.

Președintele Senatului, Ni

colae Văcăroiu, anunța, săptă
mâna trecută, că senatorii ar 
putea dezbate Regulamentul 
acestei Camere în a doua ju
mătate a lunii septembrie.
Au de făcut amendamente

Văcăroiu a afirmat că ra
portul Comisiei speciale pen
tru modificarea Regulamen
tului acestei Camere a fost fi
nalizat într-o primă etapă, ur
mând să fie transmis senato
rilor pentru ca, pe durata va
canței parlamentare, să for
muleze eventuale amenda
mente.

Amendamentele senatorilor 
vor fi analizate de comisia 
specială, raportul final ur
mând să fie supus dezbaterii 
plenului Senatului probabil în 
a doua jumătate a lunii sep
tembrie, a precizat Nicolae 
Văcăroiu.

Liderii Alianței și-au expri
mat în repetate rânduri spe
ranța ca înlocuirea lui Năsta
se și a lui Văcăroiu să poată 
avea loc până la sfârșitul a- 
cestei sesiuni.

Confruntări în Fâșia Gaza
■ Locuitorii coloniilor 
s-au opus militarilor 
veniți să demoleze mai 
multe clădiri.

Goush Katif (MF) - Con
fruntări violente au avut loc 
pentru prima dată, duminică, 
între locuitorii coloniilor din 
Fâșia Gaza și trupele israelie- 
ne, care au venit să demoleze 
mai multe clădiri, de teamă 
că opozanții retragerii se vor 
baricada pentru a împiedica 
desfășurarea procesului, in
formează AFP.

Ciocnirile au avut loc cu 50 
de zile înaintea debutului ope
rațiunilor de evacuare și în 
ajunul unui val de manifesta
ții organizate de opozanții re
tragerii, care riscă să parali
zeze circulația în Israel.

Confruntările au fost de
clanșate în apropiere de Shi-

rat Ha Yam, care face parte 
din grupul de colonii Goush 
Katif (în sudul Fâșiei Gaza), 
unde zeci de locuitori care se 
opun retragerii au încercat să 
împiedice buldozerele să de
moleze clădirile.

Militarii au dispersat mul
țimea fără să facă însă uz de 
armele cu gaze lacrimogene 
sau cu gloanțe de cauciuc.

Conform unei surse mili
tare, incidentele au provocat 
rănirea ușoară a aproximativ 
20 de persoane - zece militari, 
nouă manifestanți și un foto
graf. Poliția a efectuat patru 
arestări.

Un militar care a refuzat să 
ia parte la operațiunile de de
molare, scandând sloganuri 
ultranaționaliste împotriva 
retragerii din Fâșia Gaza și 
Cisiordania, a fost dezarmat 
și deferit unei instanțe mili
tare.

Incidentele dintre coloniști și militari s-au soldat cu 20 de rănif
(Foto: EPA)

Relatări de coșmar despre captivitate
■ Douglas Wood a asis
tat la execuția a doi 
irakieni în timp ce era 
ținut ostatic.

Sydney (MF) - Fostul osta
tic australian din Irak, Dou
glas Wood, a povestit, dumini
că, pentru un post de televi
ziune din Australia, cum a a- 
sistat, cu ochii acoperiți, la a- 
sasinarea a doi irakieni în 
timpul captivității sale, rela
tează AFP.

Descriind cele 47 de zile de 
captivitate, Wood, în vârstă 
de 63 ani, a declarat pentru 
Channel Ten că gruparea l-a 
răpit pentru a obține o răs
cumpărare și că a furat 
176.000 de dolari de la locul 
răpirii.
Povești de groază

Wood a precizat că doi ira
kieni au fost uciși pe rând, în 
subsolul unde era ținut cap
tiv.

Prima victimă a fost arun

Douglas Wood a trecut prin clipe de coșmar în timpul captivității 
sale (Foto: EPA)

cată la pământ în apropierea 
australianului, înainte de a fi 
ucisă. „S-a prăbușit, cu capul 
la circa cinci centimetri dis
tanță de picioarele mele, și 
apoi, pac. Chiar și o armă cu 
amortizor emite un zgomot 
într-un spațiu închis”, a po
vestit el.

în următoarea seară, răpi
torii au dat televizorul foarte 
tare pentru a nu fi auziți 
când îl ucid pe al doilea ira
kian. „Mă gândeam că trebuie 
să mă prefac că dorm, că nu 
aud zgomotul împușcăturii”, 
își amintește Wood.

Cel mai dificil moment al 
captivității sale a fost când, 
neavând ochii acoperiți, i-a 
văzut pe cei doi asistenți ai 
săi irakieni duși spre exe
cuție.

„I-am văzut pe asistenții 
mei cum erau duși, m-am 
simțit îngrozitor”, a povestit 
Wood. Cadavrele a doi iraki
eni au fost găsite ulterior în
tr-un canal.

Wood, care a primit 310.000 
dolari de la postul de televi
ziune pentru a povesti coșma- 
rul prin care a trecut, a fost 
salvat de forțele irakiene la 
Bagdad, în data de 15 iunie.

Știu unde e 
al-Zarqawî

Washington (MF) - Ar
mata americană deține 
indicii serioase cu privi
re la locul în care se află 
iordanianul Abu Mus- 
sab al-Zarqawi, cel mai 
căutat terorist din Irak, 
a declarat duminică ge
neralul John Abizaid, 
șeful CENTCOM.

„Cred că avem indicii 
serioase referitoare la 
locul în care se află a- 
cesta și știm ce facem 
pentru a-1 captura”, a 
subliniat șeful Coman
damentului Central.

însă generalul a decla
rat că „nu este vorba 
numai despre o persoa
nă, ci de întreaga sa re
țea din Irak, care are le
gături cu al-Qaida și be
neficiază de asistență 
din partea Siriei”. „Tre
buie să se înțeleagă că 
războiul va fi lung, că 
inamicul este dificil și 
că trebuie să ne luptăm 
multă vreme în această 
regiune”, a conchis Abi
zaid.
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• Noi șefi ierarhici. Consiliul Local Deva a 
aprobat trecerea „Centrului local de consul
tanță agricolă - Deva" din propria subordine 
în subordinea Agenției Naționale de Consul
tanță Agricolă a Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor și Dezvoltării Rurale. (L.L.)

Parohia aruncată în stradă
• Reparații la Cămin. Căminul Cultural din 
Cristur va primi bani de la bugetul local al 
Consiliului Deva. Este vorba despre suma de 
1.536.325 mii lei necesară pentru repararea 
clădirii ce va fi atribuită instituției imediat 
după rectificarea bugetului pe 2005. (S.B.)

înhumarea 
imposibilă

Gurasada (I.J.) - O- 
dată cu construirea dru
mului național în fața 
Bisericii monument 
național din Gurasada 
de către DJDP Hune
doara, declară Silviu 
Nan, primarul comunei, 
nu s-au realizat rigole 
pentru scurgerea apei 
pluviale. în scurt timp 
șanțul s-a colmatat, iar 
apa a început să se 
scurgă în curtea bise
ricii, peste morminte. 
„Primăvara și când plo
uă mult, nu ne putem 
îngropa morții în cimi
tirul din curtea bisericii 

„ pentru că, dacă săpăm 
u>în pământ, apa are peste 

jumătate de metru. Sun
tem nevoiți să oficiem 
în alt cimitir. Nici asta 
n-ar fi o problemă, dar 
avem cazuri când famili
ile, doresc să-și îngroape 
morții în același loc și 
se nasc suferințe supli
mentare”, precizează 
Ovidiu Stretean, preot.

Dan Magheru 
(Foto: Traian Mânu)

■ Un viciu de proce
dură juridică riscă să 
arunce Casa parohială 
Gurasada... în stradă.
Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ro

Gurasada - Fostul CAP din 
Gurasada este astăzi un mo
dern dispensar. Cum a ajuns 
așa e foarte simplu: preotul 
comunei, OVidiu Stretean, s- 
a angajat să-l modernizeze, cu 
condiția ca una din casele din 
sat să devină Casă Parohială? 
S-a semnat și un protocol în 
acest sens între DSP Hune
doara, Primăria Gurasada și 
Parohia ortodoxă. Un proto
col care astăzi, la 14 ani de 
la semnare, nu mai are nici o 
valoare pentru că legile s-au 
modificat. Actele vorbesc, iar 
actele nu s-au făcut decât în 
baza legilor de atunci.

Primarul Silviu Nan Clădirea dispensarului Preotul Ovidiu Stretean

Vizită în 
Franța
Deva (D.l.) - O 
numeroasă delegație ;
hunedoreană va i
vizita, în perioada 10- i
21 iulie, orașul Cher- 
bourg-Octeviile din ;
Franța, pe lângă i
reprezentanții i
Primăriei și Consiliului i
Local Deva, urmând 
să participe și cei ai 
Prefecturii și Consiliu- i 
lui Județean. „Princi
pala miză a vizitei 
este semnarea proto- i
colului de înfrățire =
între Deva și Cher- i
bourg și la nivel de i
primari, până acum =
înfrățirea fiind pa- ;
ratată doar de către ;
viceprimari. Prezența ;
reprezentanților 
celorlalte instituții are 
în vedere o abordare i 
a colaborărilor la ;
toate nivelurile", ;
ne-a precizat con
silierul local Dan =
Magheru. ;

Concedieri
Hunedoara (C P.) - în cazul 

Regiei Autonome de Interes 
Local Hunedoara (RAIL), 
Guvernul a aprobat, prin 
hotărâre, disponibilizarea 
unui număr de 100 salariați. 
Aceștia vor beneficia, la rân
dul lor, de măsuri de pro
tecție socială. Programul de 
restructurare a regiei, inclu
zând și disponibilizarea de 
personal, a fost avizat de 
sindicate și aprobat de CL 
Hunedoara. Programul pre
vede măsuri de restructurare 
organizatorică, tehnică, eco- 
nomico-financiară și socială 
prin externalizarea unor acti
vități și contractarea lor prin 
parteneriat public-privat.

Un singur picat la Bac
Deva (C.P.) - Luni, în prima zi de 

desfășurare a probei orale de limba și li
teratura română, în județul Hunedoara au 
fost programați 2356 de candidați, dintre 
care doar 16 au absentat. S-a înregistrat un 
candidat care nu a promovat examenul, a 
declarat Marta Mate, președintele comisiei 
județene de bacalaureat. Toți ceilalți elevi 
examinați au luat notă de trecere. Candi- 
dații care nu s-au prezentat ieri la exa
minare mai pot face acest lucru în cursul 
acestei zile.

Poate că totul ar fi fost 
excelent, însă casa promisă să 
devină parohială, în care 
preotul a locuit ani buni, a 
fost revendicată de fostul pro
prietar: un evreu stabilit în 
Israel.
Casă revendicată

„Nu cer nimic. Vreau doar 
banii pe care i-am investit eu 
în cele două case. Una peste 
alta, e vorba, la banii de 
acum, de 1,2 miliarde de lei. 
Sunt banii parohiei, nu sunt 
ai mei, și Casă parohială tre-

buie să existe în comună, ori
unde ar fi ea”, spune preotul 
Streteanu. Dacă nu primește 
acești bani, preotul cu toate 
actele parohiei va ajunge în 
stradă.
Primăria se implică

„Există un proces pe rol, 
declară Silviu Nan, primarul 
comunei. Orice s-ar întâmpla, 
nu trebuie să dramatizăm. 
Procesul este complicat, dar 
se termină în toamnă, iar 
parohia nu va ajunge în 
stradă.

Chiar președintele Consi
liului Județean a promis că, 
la finalul procesului, dacă 
totul este în defavoarea paro
hiei, va aloca fonduri pentru 
ieșirea din situație”.

Nu știm cine va câștiga, 
însă, potrivit legilor, recu
perarea banilor parohiei nu 
se mai poate face pentru că 
termenele s-au prescris. Sin
gura soluție rămâne Kafka, 
fostul proprietar. El este sin
gurul, spune primarul co
munei, care ar mai putea da 
banii înapoi parohiei.

Merituoșii 
elevi deveni,
Frida Reis, Anca 
Vasiu, Raluca 
Matran și Adri
an Chirilă, au 
primit diplomele 
și medaliile de 
argint, câștigate 
la un concurs in 
India, din partea 
reprezentantului 
MEC, venit spe
cial la Deva, 
insp.gen. Adrian 
Brăescu^pȘS.^

(Foto: Traian Mânu)
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Crotalierea, întreruptă
Vulcan (L.L.) - în toate 

localitățile județului trebuia 
finalizat procesul de identifi
care și înregistrare a bovi
nelor, ovinelor, caprinelor și 
porcinelor, acțiune numită 
crotaliere, aceasta fiind una 
din cerințele UE. Acțiunea s- 
a încheiat doar la porcine, 
ovine și caprine și din cauza 
procesului dintre firma care 
a câștigat licitația pentru 
asigurarea crotaliilor și firma 
concurentă opera țiunea de 
înmatriculare a bovinelor a 
fost stopată. Suntem singura 
țară candidată la UE care nu 
a finalizat procesul de crotal
iere. Sistemul de identificare 
și înregistrare a animalelor 
ajută la supravegherea și con
trolul veterinar, micșorează

Crotalierea întârziată în județ

riscul transmiterii bolilor la 
animale, precum și de la ani
male la om. Fără crotalii și 
documente veterinare, ani
malele nu vor putea fi vân
dute, cumpărate, transportate 
în altă țară, tăiate, duse la 
pășunat, nu vor beneficia de 
tratamente veterinare de spe
cialitate, iar produsele lor nu 
vor putea fi valorificate.

De ce sunt liberi?
Deva (M.T.) - De ce au 

fost eliberați aurarii? Po
trivit unui comunicat pri
mit la redacție, Curtea de 
Apel Alba Iulia a decis că, 
până la prezentarea pro
punerii de arestare preven
tivă în cazul aurarilor, nu 
sunt probe sau indicii te
meinice, care să justifice 
luarea acestei măsuri.

Până la momentul sesiză
rii instanței cu propunerea 
de arestare preventivă nu 
au fost găsite brățările daci
ce. Curtea a stabilit că nu 
e îndeplinită condiția peri
colului social concret pen
tru ordinea publică și nu 
există probe suficiente pen

tru acuzarea inculpaților, 
astfel că aceștia vor fi cer
cetați în stare de libertate.

Declarațiile unor martori 
și prezentarea unui film în 
care au fost implicate per
soane în găsirea unei pre
tinse brățări dacice din aur 
în situl arheologic Sarmi- 
zegetusa Regia nu simt pro
be suficiente pentru a dove
di existența și apartenența 
acestor bunuri la proprie
tatea publică.

în baza unei singure 
depoziții nu poate fi luată 
măsura arestării preventive 
pentru infracțiunile de 
șantaj și violare de domi
ciliu.

Categoria Bl cu un consum anual de până la 
2 400 mc - 6.947.700 lei/1.000 mc
SategoWa B2 cu un consum anual cuprins între
2 400 ;i 12.400 mc - 6 480 600 lei/1.000 mc
Categoria B3 cu un consum anual cuprins între
12.400 și 124.000 mc - 6.365.000 lei/1 000 mc
Categoria B4 cu un consum anual cuprins între 
124.000 |i 1.240.000 mc
____________ - 6.259.900 lei/1.000 mc
Categoria B5 cu un consum anual cupriris între 
1.240.000 și 12.400.000 mc 
___________________ - 5.911.600 lei/1.000 mc
Categoria B6 cu un consum anual de peste
12.400.000 mc - 5,911 600 lei/1.000 mc

I Tarifele nu conțin TVA.

Tarife de „cuptor" la gaz
Deva (C.P.) - Tarifele la gazele naturale 

furnizate hunedorenilor de către Distrigaz 
Nord vor fi majorate începând cu data de 1 
iulie. Dată fiind această decizie a ANRGN, 
citirea contoarelor de gaz se va face în 
ultimele două zile ale lunii iunie.

Pregătește-te să petreci alături de persoana iubită un 
minunat sejur pe litoralul românesc al Mării Negre!

• Caută și decupează cele 6 piese puzzle apărute în 
Cuvântul Liber în perioada 27 iunie - 2 iulie.

• Lipește piesele puzzle pe o coală de hârtie indicând 
numele, adresa și numărul de telefon.

• Trimite plicul prin poștă la O.P. 1, C.P. 3 Deva, 
depune-1 în cutiile speciale Cuvântul Liber sau la sedi
ul redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A până 
în data de 7 iulie, data poștei.

• Poți câștiga unul din cele 4 sejururi la mare. Seju
rul include cazarea pen
tru două persoane timp 
de șase nopți, nu in
clude masa.

• Vineri, 8 iulie va 
avea loc extragerea câș
tigătorilor primelor do
uă sejururi la mare.

Extragerea pentru ce
lelalte două sejururi va 
avea loc în 15 iulie.

CONCURS

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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1916 - A murit în noaptea de 27 spre 28 iunie, pictorul 
Ștefan Luchian, membru de onoare post-mortem al Aca
demiei Române; este cunoscut mai ales ea un sensibil pic
tor al florilor (.Anemone", „Garoafe") (n. 1.02.1868) 
1955 - 5-a născut actrița Isabelle Adjani

1574— A murit Giorgio Vasari, pictor, arhitect șl istoric 
de artă (.Viețile și operele sculptorilor și pictorilor") (n. 
30.07.1511)

Ziua mondială a pescuitului
Ziua mondială pentru combaterea diabetului

Calendar religios
28 iunie - Aducerea moaștelor Sfinților 

Mucenici Chir și loan; Sf. Mc. Papia.

Deva (S.B.) - Acești Mucenici ai lui Hris- 
tos au trăit pe vremea împărăției lui Dio- 
clețian. Ei umblau împreună, pentru tre
buințele meșteșugului lor, ca doctori fără de 
arginți, tămăduind toată boala și toată 
slăbiciunea și îndemnând pe mulți spre 
mărturisirea lui Hristos. Pentru credința 
lor, după ce au îndurat grele chinuri în 
zilele împăratului Dioclețian, Sfinții Chir și 
loan au primit moartea, prin tăierea 
capetelor cu sabia. Atunci, niște creștini 
au luat trupurile lor și le-au îngropat, cu 
cinste, în loc tainic. Locul îngropării lor a 
fost uitat, fiind descoperit abia peste o sută 
de ani. Mai târziu, Teofil, patriarhul Alexan
driei, vrând să ridice o biserică în orașul 
Canopus, a aflat cinstitele moaște ale celor 
doi mucenici. Sfintele moaște au fost duse 
la Manutin de unde imediat au fost izgonite 
duhurile necurate. Se spune că aceste 
moaște s-au făcut izvor de tămăduire.

miTAȚl
Energie electrică __________ ________ ___________
Sunt programate următoarele întreruperi: 
08.30-15.00 Simeria Veche, Școala Waldorf

Deva: Str. Grivița, A. Vlahuță, Bălata,
T. Vladimirescu, Mureșului 

08.00-15.00 Peșteana, Peștenița
Dumbrava, Cutin, Ciulpăz, Groși, Arănieș, 
Ulm, Valea Arănieșului, Cerbăl, Socet

Gaz metan _____________________ ________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-12.00 Bd. Decebal, bl. 15, ic. D

Apă____ _________ , ; .... , .. .__ _ _
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

Luminiță 
In noapte $ Dau 

lumină

Ultima 
.liunânarei A Acta 1 In Tebal

Dau 
lumini

Miez de 
lămâie! Carnefel

•K V ▼

Domnul 
Unirii ► Fără 

lumină ►
Cu lumini 
și umbre în casfdE

A se opri
Merg 
călare

► r Pană... 
de 

lumină

Lumina 
Egiptului ► Lumini in 

noapte
V

Trasă 
cu rigla

Lipsiți 
de lumină

X. ! Băut 
cu paiul 
Căței cu 

părut creț

►

Un câine
Loc de 
cinste

► ♦ Codit In 
mijloci 
Puse în 
sertar!

Afl 
favorabil
Dă lumină

► 1

Ca lumina 
ochilor 

Luminați 
la minte

► V
Vas 

smălțuit

V Clar ca 
lumina 

zilei
Urs alb

► Cu 
mușchi 
pe ei

♦►
Cariei
Una 

deosebită ►
f

Prinde 
miros

A

Adună 
proviăll
Avânt

f

4rNimic 
mai mult 
Floarea 
ochiului

Soluția integramel din numărul 
precedent: A-Z-P-S - ALPI- 
NISTI - TO - URIAS - RIDICA - NC
- TIP - TATA - SUS - CITA - DUPĂ
- ARM - MIRAȚI - EU - NI - AGA
- N - CE - ER - CAT - U - STA
TURI - ITAN - ULIU - IR - CR - 
NUIA

TEL^-ANE OTIliE
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CER 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

&
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21 mart.-20 apr.

Aveți câte ceva de făcut prin casă. Gândiți totul clar, faceți 
planuri și nu lăsați nimic la voia întâmplării. Partenerul vă 
face surprize enervante.

21 apr.-20 mai

Totul vă nemulțumește. Atenție ce spuneți și cui! Evitați 
cearta cu o femeie în vârstă, la serviciu! Renunțați ia 
călătorii. Apar obstacole de nerezolvat.

21 mai-20 iun.

Ați putea obține o aprobare la o cerere mai veche. Nu e 
cazul să mizați pe promisiunile unei persoane cu o anu
mită funcție.

21 iun.-20 iul.

Situația dv financiară se stabilizează, dar faceți cheltuieli 
prea mari, fără să vă gândiți că norocul e trecător. Opti
mismul poate fi contraproductiv.

21 iul.-20 aug.

Nici măcar apropiații nu vor ști frământările dv. Aparent 
sunteți calmi și siguri pe dv. în realitate anxietatea vă com- 
plică stilul de muncă.

21 aug.-20 sept.
în prima parte a zilei sunt multe urgențe. Șefii, părinții și 
partenerii de viață sunt foarte pretențioși După-masă, aveți 
evenimente plăcute.

21 sept.-20 oct.

Dimineața exagerați. O discuție banală poate degenera în 
ceartă. Puteți evita divergențele dacă nu încercați să vă 
impuneți punctul de vedere.

21 oct.-20 nov.

Perioada e agitată pentru dv, dar vă descurcați. Capaci
tatea de a vă pune ideile în practică e mai mare ca de 
obicei Puteți face o investiție.

21 nov.-20 dec.

Ridicați bani dintr-o tranzacție reușită. Nu forțați norocul, 
nu sunteți in situația de a o face. Un prieten vă ajută să 
finalizați ceva început deja.

21 dec.-20 ian.

Păstrați cu grijă tainele celor din familie. Străinii nu trebuie 
să știe care suni defectele partenerului sau ale copiilor 
dv.

21 ian.-20 febr.

Ori încercați un împrumut, și îl obțineți, ori primiți o veste 
de departe care vă bulversează. Cu calm rezolvați proble
ma eficient.

21 febr.-2O mart.

Vă așteaptă □ zi de acumulări financiare. Parcă aveți mintea 
vrăjită pentru că descoperiți aproape peste tot surse de 
bani, fără efort mare.

7:00 Jurnal TVR
Sport Meteo

7:45 Agenția 2 
fără un sfert 

920 Cina minute 
de cultură

930 Teleshopping 
10XX) Nocturne (r) 
11:00 Portul

] miracolelor 
11:55 Euro-dispecer 
12:00 Tezaur 

fbldoric (r) 
1330 Desene

□ animate
14-00 Jurnal TVR

Sport Meteo
1430 Teleshopping 
15:00 Alege viațal

Drogul înseamnă 
moarte!

1530 Cultura Eco 
1630 Kronka

Emisiune în limba 
maghiară

16:55 Armonii
EJln natură 

1730 Portul 
0măacolekx 

1830 Știrea zilei 
1930 Jurnal TVR Sport Meteo

20:10 Leul nou
20:15 Pro ori de milioane

Cu Irina Păcurariu
2145 Cultura eco 
22:15 Vorbe despre fapte 
2330 Jurnalul TVR 
2330 Cline perfecte 

0:10 Marie din Golful înger
13 for (dramă, Franța, 

1997)Cu: Frederic Mal- 
gras, Vahina Giocante, 
Nicolas Welbers, Amira 
Casar. Orso este un 
adolescent hoț care 
acționează în trenurile 
spre Italia. El o 
cunoaște pe Mane, 
micuța regină a unui 
golf din apropiere de 
Nisa.

1:45 Ond minute 
de cultură

155 Jurnal TVR
Sport Meteo

335 Convingeri (dramă, 
13 SUA 1997) (reluare) 

435 Nocturne

7:00 Știrile Pro TV 
9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit (r) 

10:15 0 nouă viață 
11:15 Dispăruți fără urmă 
0 W

12:15 Zâmbete într-o pastilă 
13:00 Știrile Pro TV 
13:45 Zâmbete îrrtr-o pastilă 
14:15 Incidentul din Long 

S3 Island (dramă, SUA 
1998)

16:00 Tânăr și neliniștit Cu: 
(j Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

17:00 Știrile Pro TV 
17:30 Copilul dispărut
3 (thriller, SUA 1995) 

Cu: Tracey Gold, Kyle 
Chandler. Tânăra Sylvie 
e pe cale să se mărite 
și totul în viața ei pare 
perfect, dar lumea ei e 
zdruncinată din temelii 
când cineva îi răpește 
copilul.

19:00 Știrile Pro TV Sport 

20:15 Legea marțială 2: Sub 
O acoperire (acțiune, 

SUA 1991) Cu: Jeff 
Wincott, Cynthia 
Rothrock, Billy Drago, 
Paul Johansson. Sean 
Thompson (Jeff Win
cott) și partenerul sau 
Billie, sunt polițiști care 
lucrează sub acoperire. 
Sean este transferat la 
o altă secție de poliție, 
iar aici îl întâlnește pe 
Tony, fostul său coleg 
din timpul academiei.

2330 Știrile PRO TV 
2345 Vreau să fiu mare 
23:50 Walker, 

polițist texan 
030 Omul care 

aduce cartea
130 Știrile 

PRO IV
230 Masacru în numele 
B Domnului

330 Legea marțială 2: Sub 
13 acoperire (reluare)

6:10 In gura presei (reluare) 
7:00 Observator Cu Sanda 

Nicola. Sport
8:00 Canalul de știri 
9:00 Desene animate 
9:45 Incredibil, dar 

adevărat!
10:30 Concurs interactiv 
12:00 Opt reguli simple 
1230 Aproape perfedă 
1330 Observator Cu Simona 

Gherghe
13:45 întoarcerea lui Sân
ii dokan (reluare) (aven

turi, Italia, 1996) Cu: 
Kabir Bedi, Mandala 
Tayde, Mathieu Car
riere, Fabio Testi.

16:00 Observator 
16:45 Vivere - A trăi cu pasi- 

B une (soap, 1999, Italia) 
Cu: Edoardo Costa, 
Giorgio Ginex, Edoardo 
Velo, Giuditta Saltarini, 
Lorenzo Ciompi, 
Donatella Pompadur, 
Elisabeta De Palo

17:45 9595 ■ Te învață ce să 
faci

18:55 Meteo 
19:00 Observator Sport

2030 Din dragoste (divertis
ment) Cu Mircea Radu 

2230 Observator 
23:15 Parcul câinilor (comedie 

tâ romantică, coprod.,
1998) Cu: Natasha Hen- 
stridge, Luke Wilson, 
Kathleen Robertson, 
Janeane Garofalo. Un 
fost Kid in the Hall, 
Bruce McCulloch își face 
debutul regizoral cu 
"Dog Park", o comedie 
romantică, plină de 
nuanțele satirice speci
fice anilor '90, în care 
câinii tind a căpăta în 
viețile noastre tot atâta 
importanță ca și 
oamenii.

130 Concurs interactiv 
230 Observator (r) 
330 Aventuri de 

vacanță
330 Stagiarii 
430 Vivere - A trăi cu pași- 
B une (reluare)

7:00 Culoarea
B păcatului

(reluare)
8:15 Te voi învăța să iubești
S (reluare)

9:15 Mama vitregă
B (reluare)

10:10 Anita
12:15 Totul despre 

B Camila
13:15 Valentina, grăsuța mea 
0 frumoasă

14:15 Legături
B de familie

1530 Jesus
17:25 Vremea de Acasă
1730 Poveștiri adevărate

Emisiune cu 
povești reale despre 
viață, prezentată de 
Lucian Viziru

18:05 Vremea 
de Acasă

18:10 Luna Cu: Gaby Espino, 
B Christian Meier, Julio 

Cesar Luna, Aura Cristi
na Geithner, Alejandro 
de la Madrid, Danilo 
Santos

19:00 Tevoi învăța 
0 să iubești

20:00 Mama vitregă
0 Cu: Victoria Ruffo, Cesar 

Evora,
Eduardo Capetillo, 
Mauricio Aspe, Ana 
Layevska

21:00 Anita
0 Cu: Ivonne Montero, 

Jorge Enrique 
Abello, Natalia 
Streignard, Marcelo 
Cezan, Elluz Peraza 

2330 Culoarea
S păcatului 

030 Legături de familie
3 (reluare)

130 Poveștiri 
adevărate

130 Un bărbat adevărat
(reluare)

3:15 Muzica 
de Acasă (reluare)

430 îndoiala
530 Poveștiri adevărate 

(reluare)
530 Jessus

(reluare)

730 Sărută-mă
0 prostule I 

(reluare)
8:00 Teleshopping
8.30 CeZar 

și tipar
9:00 Rebelii (r) 

10:00 Tonomatul 
de vacanță 

11:45 Pasiuni 
12:40 Nemuritoarea (r) 
1330 Teleshopping 
14:00 Desene

13 animate 
1430 Fiica
0 oceanului

15:00 Împreună în Europa 
Emisiune în limba ger
mană

16:00 Tribuna 
partidelor 
parlamentare 

16:30 Sabrina 
17:00 Rebelii 
18:00 Lumea 

de aproape 
18:30 Folbal:

Campionatul 
Mondial de tineret Pri
ma semifinală
(live)

2030 Verdict crimă!
2130 Fotbal: Campionatul 

Mondial de tineret A 
doua semifinală (live)

2130 Jurnal TVR Știri, sport, 
meteo

2330 Stargate SG-1 
020 Auto Club (r) 
0:50 Cinci minute de cultură 
135 în căutarea tatălui
H (dramă, coprod., 2000) 

Cu: Guillaume Canet, 
Burt Young, Monica 
TormbettaRegia Jerry 
Schatzberg. Daniel, un 
tânăr francez, restaura
tor de Instrumente de 
suflat, primește o ofertă 
de lucru la New York și 
vede în această mutare 
șansa de a-și găsi tatăl 
american, pe care nu l-a 
cunoscut niciodată. însă 
America pe care o 
descoperă Daniel, cea 
din cartierul Bronx, îl 
întâmpină cu focuri

7:00 Teleshopping 
7:30 Puzzle T

(reluare)
7:55 Sport cu

Florentina 
8:30 Sunset Beach (reluare, 
0 dramă, SUA, 1997) 

9:30 Dragoste și putere 
10:00 Kensky Show (r) 
11:00 Monica Cu: Monica

Puiu (r)
12:00 The Flavours:

3 bucătari (r) 
12:55 Bani la greu 
1425 Sunset Beach 
15:25 Dragoste

Bși putere 
16:15 Vindecări miraculoase 

(r)
17:10 Camera 

de râs
1730 Trăzniți în

Nato (r) 
18:00 Focus

Prezintă: Magada Vasil- 
iu. Rubrica Sport 
prezentată de Radu Val- 
can. Rubrica Meteo 
prezentată de 
Nadira

1930 Viața la extrem

2030 Puncte de vedere
(comedie romantică, 
SUA 1991) Cu: Kevin 
Bacon, Elizabeth 
Perkins, Nathan Lane, 
Sharon Stone. Dan Han
son și Lorie Bryer sunt 
doi reporteri ai ziarului 
Baltimore Sun care 
împart aceeași rubrică. 
Ei trebuie să dezbată 
subiectul fiecare privind 
din punctul său de 
vedere.

2230 Trăzniți în Nato 
2230 Focus Plus Prezintă:

Cristina Jopescu. Rubri
ca Sport prezentată de 
Letiția Enache 

23:15 Poliția 1h acțiune 
0:15 Guinness 
1:15 Hot Night Party 
145 Focus Prezintă: Maga

da Vasiliu (reluare) 
2:30 Bani la greu 
330 Clubul

de noapte

6:00 Casa bântuită (Corne
li die, SUA 2003) Cu: 

Eddie Murphy
7:30 Fast Food (Comedie, 
f; Australia, 2003) Cu: 

Vince Colosimo
9:00 Cinema, dnema, cine 

ma Ep. 26
9:30 Dragoste, familie și
13 alte inconveniente 

(Comedie, Olanda, 
2001)

11:15 Dave și Locky (Come-
13 die, Irlanda, 2002) Cu: 

David Kelly
12:45 Ce-i cu Bob? (Comedie,

OSUA, 1991) 
14:25 Vremuri fericite 

(Romantic, China, 2001) 
16:10 Un bucătar de milioane 

(Comedie, SUA, 2003) 
17:35 Casa bântuită (Come

die SUA 2003)
19:05 Sub soarele Toscanei

s (Romantic, SUA, 2003) 
21:00 Carnivale Ep. 19 - 

Damasc, NE
21:50 Totul despre sex Ep 81: 

Bilețelul
22:25 Totul despre sex Ep 82: 

Nunta
23:00 Italiencele (Comedie, 

132004)
Vlad Zamfirescu 

0:25 Matrix reîncărcat
B (Acțiune, SUA, 2003)

09:00 Știrile TV Sport 09:30 
Teleshopping 09:45 Tenis: 
Turneul de la Wimbledon 1245 
Teleshopping 13:00 Știrile TV 
Sport 13:15 Tenis: Turneul de 
la Wimbledon. Rezumatul zilei 
14:30 Teleshopping 14:50 
Tenis: Turneul de la Wimbledon 
(live) 15:00 Știrile TV Sport 
15:05 Tenis: Turneul de la Wim 
bledon (live) 18:30 Știrile TV 
Sport 19:00 Tenis: Turneul de 
la Wimbledon (live) 21:00 Știr
ile TV Sport 21:30 Faceți 
Jocurilel Concurs de poker 
23:00 Tenis. Turneul de la Wim
bledon. Rezumatul zilei 00:00 
Știrile TV Sport 00:30 Nopți 
albe la TV Sport

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

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

1030 O lume de vis (dramă, 
SUA, 2001)

12.15 Eutanasie sau crimă? 
(dramă, SUA 1987)

14.00 Femeile clanului 
Kennedy (dramă, SUA 
2000)

15.45 Da (Dar mai degrabă 
ba) (comedie roman
tică, SUA, 2004, r)

1730 O lume de vis (reluare, 
dramă, SUA, 2001)

19.15 Misterele părintelui 
Dowling (s)

20.15 The Temptations 
(dramă, SUA 1999)

23.00 Taggart: Pe muchie de 
cuțit (mister, Marea Bri- 
tanie, 1983)

01.15 Crimă și pedeapsă 
(dramă, SUA, 1998)

09.00 Mari oameni de stat și 
problemele lor

10.00 Aventuri la pescuit 
1030 Nașterea unui avion 
11.00 Primul război mondial 
12.00 Diagnostic necunoscut 
14.00 Cazinouri americane 
15.00 Mari oameni de stat și 

problemele lor
16.00 Drumul spre Berlin 

alături de Al Murray 
17.00 Gladiatorii celui de-al 

doilea război mondial 
18.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
18.30 Cu undița în junglă 
19.00 Curse asurzitoare 
20.00 Diagnostic necunoscut



marți, 28 iunie 2005

• Reguli. Instituțiile publice care au în 
administrare la 30 iunie bunuri materiale cu 
prețuri unitare de până la 49 lei și care nu 
au posibilități informatice pentru operațiuni

1 cu trei sau mai multe zecimale, vor majora 
valorile denominate la 0,01 lei. (C.P.)

• Bursă. UNESCO va oferi tinerelor cercetă
toare din întreaga lume 15 burse, în valoare 
de 20.000 de dolari fiecare, pentru cercetări 
în centre de referință pe plan mondial. Anul 
acesta, data limită pentru trimiterea dosa
relor de înscriere pentru bursa „For Women 
in Science" este 15 august. (I J.)

• închise! Ghișeele serviciilor publice comu
nitare pentru eliberarea permiselor de con
ducere și înmatricularea autovehiculelor vor 
fi închise din 30 iunie - ora 16.00, până în 4 
iulie - ora 8.00. Măsura este impusă de pro
cesul de denominare. (C.P.)

Planning
Petroșani (I.J.) - Pe- 

troșaniul numără, după \ 
primele cinci luni ale 
anului, peste 46.000 de 
locuitori, cu 30.000 mai i 
puțin decât se estima în 
1989. La partea negativă \ 
a „schemei” contribuie 
căsătoriile mai puține, i 
nașterile, divorțurile și 
decesele. în Petroșani 
au fost înregistrate anul 
acesta 725 de nașteri și i 

' ) peste 700 de decese în 
' vreme ce cu 15 ani în 
urmă se înregistrau 476 
căsătorii, 1.986 de naș
teri și 587 de decese, i 
Printre cauzele scăderii 
demografice alarmante 
din Valea Jiului se află 
numărul mare de dispo
nibilizări din minerit, 
scăderea nivelului de î 
trai, migrația externă și î 
„planningul familial”. în 
prezent, femeile doresc 
o carieră și abia apoi să ! 
devină mame. i

Ionel Țiț
(Foto: Ina Jurcone)

CFR încă 
încurcă Miliardele si infrastructura
Deva (IJ.) - Greva 
mecanidlor de loco
motivă continuă, 
chiar dacă sindicatul 
mișcare - comercial 
a sistat protestul 
pentru 30 de zile din 
motive umanitare. 
Vineri, premierul Tă
riceanu a lansat un 
nou apel către liderii 
sindicali CFR, arătând 
că ar fi fost mai bine 
dacă negocierile s-ar 
fi desfășurat cu calm 
și nu sub presiunea 
grevei generale. Pri
mul ministru a arătat 
că alte majorări sala- 
riale nu pot fi accep
tate. CFR-iștii se află 
în a 19-a zi de 
protest. Pe Regionala 
CFR Timișoara au cir
culat în aceste zile 
cele mai multe tre
nuri din treimea asi
gurată conform legii, 
spune Ionel Țiț, lider 
sindical „Feroviarul 
C7M" Hunedoara.

■ Peste 1,1 milioane 
de dolari vor intra ca 
fonduri nerambursabile 
în Valea Jiului.
Ina Jurcone____________________
lnajurconedlnformmedla.ro

Petroșani - Un număr de 13 
proiecte pentru dezvoltarea 
comunităților miniere au fost 
declarate eligibile și vor be
neficia de granturi de peste 
1,1 milioane de dolari.

Programul s-a derulat prin 
Agenția Națională de Dez
voltare și Implementare a 
Programelor de Reconstrucție 
a Zonelor Miniere.

„Pentru banii Băncii Mon
diale s-au realizat nu mai 
puțin de 229 de proiecte, din 
care 181 pentru microinfra- 
structură. O parte dintre aces
te programe sunt și pentru 
servicii sociale comunitare”,

3 
precizează Iulian Mitrache, 
ANDIPRZM Petroșani.

Cele 13 proiecte selectate 
vor primi finanțare în perioa
da imediat următoare. Potri

vit sursei citate, banii ne
rambursabili sunt folosiți cu 
precădere pentru repararea 
acoperișurilor de bloc, ame
najarea canalizărilor, ali

(Foto: Ina Jurcone)

mentarea cu apă și drumuri. 
68,5 milioane de dolari vor 
putea fi folosiți luna aceasta 
de ANDIPRZM pe componen
ta de regenerare socio-eco- 
nomică.
Program comunitar

Programul se adresează 
atât grupurilor comunitare, 
cât și autorităților locale și se 
va derula până în anul 2009. 
„Regenerarea comunităților 
miniere are și o componentă 
de sprijin activ pentru crea
rea locurilor de muncă, prin 
care se acordă plăți stimula
tive pentru angajatori, în va
loare de 10 milioane de dolari, 
microcredite pentru IMM-uri, 
în valoare de 14 milioane de 
dolari, și finanțare pentru 
consolidarea centrelor de 
afaceri, în valoare de 4,1 mi
lioane de dolari”, mai spune 
Iulian Mitrache, ANDIPRZM 
Petroșani.

Denominarea la fisc

Mii de muncitori sud-africani au protes
tat ieri în fața clădirii Parlamentului din 
Cape Town, nemulțumiți de faptul că drep
turile acestora nu sunt respectate. Ei au 
înaintat un protest scris Guvernului.

(Foto: EPA)

Deva (C.P.) - Implementarea 
denominării se reflectă și în 
cazul obligațiilor fiscale. Pen
tru impozitul anual pe venit 
aferent veniturilor realizate 
până la 1 ianuarie 2005, 
sumele datorate se stabilesc 
în lei vechi pe baza declara
țiilor de venit completate și 
depuse de contribuabilii per
soane fizice, urmând ca nu
mai diferențele de impozit 
rezultate ca urmare a regu
larizării anuale ce se vor 
comunica contribuabililor 
după 1 iulie 2005 să fie expri
mate în lei noi. Pentru 
eșalonările la plată aflate în 
derulare la data de 1 iulie 
2005, ratele din graficele de 
eșalonare scadente după 
această dată vor fi achitate în

moneda nouă, prin aplicarea 
regulilor de denominare și a 
celor privind rotunjirea. 
Eventualele sume achitate în 
plus sau rămase de plată, 
după caz, față de totalul 
obligațiilor de plată, rezultate 
ca efect al denominării și 
rotunjirii se regularizează 
odată cu ultima rată din 
eșalonare, a precizat Mihaela 
Boldor, purtătorul de cuvânt 
al DGFP Hunedoara.

Mihaela Boldor

Cumpărarea unei mașini

Cursul valutar BNR * 28 iunie 2005

1 dolar 29.687 lei

1 euro 36.095 lei

1 liră 54.286 lei

1 forint 146 lei

1 franc elvețian 23.412 lei

1 gram aur 419.359 lei

Deva (C.P.) - Când cumpă
rați o mașină, cereți certificat 
de garanție completat clar și 
puneți vânzătorul să facă o 
probă de funcționare. Este 
foarte important să luați auto
mobilul doar cu factură sau 
chitanță fiscală și bon de 
casă, pe care să fie trecute 
data cumpărării, denumirea 
firmei și a mașinii, valoarea 
ei și condițiile în care se 
acordă garanția. Aveți drep

tul la schimbarea produsului 
sau la restituirea contrava
lorii lui și chiar la despă
gubiri, dacă este cazul.

în ce privește piesele auto, 
cumpărați doar de la vân
zătorii autorizați și din ma
gazinele de specialitate. Asta 
este o regulă de care e bine 
să țineți cont mai ales pen
tru piesele care țin de secu
ritatea mașinii și au rol 
funcțional.

Ești cel mai bun elev!
A

Te-ai străduit mult în 
acest an școlar. Ai obținut 
rezultate de care ești mân

dru și tu și 
. părinții tăi.
- LIBER E momen

tul să afle 
toată lumea rezultatul efor
tului tău. Numele și 
fotografia ta vor apărea în 
Cuvântul liber!

Dacă ai doar calificative 
maxime, terminând anul 
școlar cu „excelent” sau 10 
pe linie, trimite pe adresa 
redacției noastre o foto
grafie de-a ta, împreună cu 
o copie după carnetul de 
elev, care să dovedească 
rezultatele obținute. Nu

uita să treci pe o foaie de 
hârtie numele, clasa și 
școala la care înveți, pre
cum și localitatea de unde 
ești.

Pune totul într-un plic și 
trimite-1 până cel târziu 20 
iulie pe adresa: Deva, Str. 
22 Decembrie, nr. 37 A, sau 
pe adresa de e-mail viori- 
ca.roman@informmedia.ro, 
cu mențiunea „Ești cel mai 
bun elev!”

Fotografiile copiilor care 
vor face dovada rezultatelor 
foarte bune la învățătură 
vor fi publicate în Cuvân
tul liber. în plus, fiecare 
dintre ei va avea parte de 
o surpriză!

CONCURS

lnajurconedlnformmedla.ro
mailto:viori-ca.roman@informmedia.ro
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• Furt de curent. Iosif M., 60 de ani, și 
Eugenia S., 44 de ani,'ambii din Petroșani, 
fără ocupație și fără antecedente penale, au 
fost depistați ca fiind branșați ilegal la 
rețeaua de distribuție a energiei electrice. Ei 
sunt cercetați pentru comiterea infracțiunilor 
de furt energie electrică și distrugere. (D.l.)

. j / (S’Lp a . * . ■

• Alcoolemie. Polițiștii din cadrul Biroului 
Poliției Rutiere Petroșani l-au depistat pe 
Cornel P., de 28 de ani, din Petrila, în timp 
ce conducea pe raza municipiului Petroșani 
un autoturism înmatriculat în Hunedoara, 
având în sânge o îmbibație alcoolică de 1,1 
la mie. (D.l.)

• Fără permis. IPJ Hunedoara a anunțat că 
Adrian Cristian D., de 23 de ani, din Hune
doara, fără ocupație, cu antecedente penale, 
a fost depistat de lucrătorii Biroului Poliției 
Rutiere conducând un autoturism înmatricu
lat în Hunedoara, fără a poseda permis de 
conducere. (D.l.)

Campioane olimpice la Bac

Cod nou la 
moravuri vechi
Daniel I. Iancu___________
danieLiancu@informmedla.ro

Pot spune eu mâneca pe inimă că am 
întâlnit și eu extrem de mulți români 
fericiți... că au putut fenta legea. Nu mă refer 

aici la vreun act normativ ce veghează la si
guranța națională, ci la banala lege a 
circulației. Unii ridică din sprâncene și spun 
că n-au tărăboanțe de condus, deci nici în cot 
de codul rutier nu-i doare. Alții au - și coate 
și mașini -, da' cu atât mai puțin pare să fie 
dureroasă respectiva posesiune. Paradoxul 
provine din faptul că ambele categorii sunt 
extrem de nemulțumite că legea nu-i aplicată 
la sânge... dar numai în cazul celorlalți.

Astfel, una dintre marile plăceri ale 
pietonilor e să calce zebrele-n picioare, 
taman pe roșu, și-apoi să zâmbească 

șmecherește că nu i-o văzut nici un polițai. 
Ori să traverseze ulițele principale (botezate 
uneori bulevarde) în cele mai neobișnuite 
locuri și neapărat în fugă, pentru ca surpriza 
pentru șoferi să fie cât mai mare. în ceea ce-i 

privește pe conducătorii auto, punctul maxim 
al extazului par să-l atingă atunci când își 
aruncă gunoaiele pe geam. în topul 
preferințelor, urmează imediat împroșcatul cu 
noroi (la propriu) și înjurăturile, neapărat 
însoțite de un deget încremenit într-o anumită 
poziție... Se pare că noul cod rutier va intra 
în vigoare în zilele următoare, da' tare mi-e 
teamă că altceva nu se va schimba. Pentru că 
atâtea veacuri de „tradiție" nu pot fi acoperite 
de bruma de civilizație ce stă se se-nfiripe. 
Așa că legea o fi ea lege, da' tocmeala 
primează!

După... 50 de ani
Deva (V.R.) - Sâmbătă, Deva a găzduit 

întâlnirea absolvenților de acum 50 de ani 
ai liceelor Decebal și Regina Maria. în sala 
festivă a Colegiului Decebal Deva au răs
puns prezent 10 „fete” și 25 „băieți”. înfio
rați de emoția revederii, au creionat întâm
plări importante din timpul jumătății de 
veac trecute, au păstrat un moment de 
reculegere în memoria dascălilor și colegilor 
trecuți în lumea... fără dor. Dragomir Șoica, 
Corneliu Panțuru, Letiția (Vintilă) Con- 
stantinescu sau Mariana Suciu, azi oameni 
împliniți, și după 50 de ani mai sunt 
recunoscători celor care i-au format în liceu.

• Prefectura Județului Hunedoara:
Dan Pricăjan, subprefect 10.00-13.00

• Inspectoratul de Jandarmi Hunedoara:
Colonel Sălan Viorel, comandantul IJH 12.00-14.00

• Consiliul Județean Hunedoara:
Dana Dan, secretar general____________ 09.00-12.00

• Primăria Municipiului Grăștie:
Alexandru Munteanu, viceprlmar_______09.00-11.00

• Poliția Municipiului Hunedoara:
Comisar-șef Adrian Filer, adjunct al șefului Poliției 
Municipiului Hunedoara 10.00-12.00

■ Campioanele olim
pice s-au confruntat cu 
emoțiile primei probe 
la BAC.

Deva (M.S., R.I.) - Cele două 
campioane la gimnastică, 
Alexandra Eremia și Floarea 
Leonida, au susținut ieri exa
menul la CNS „Cetate” Deva. 
„Am avut destule emoții, dar 
parcă la Olimpiadă a fost mai 
ușor’”, a declarat Alexandra 
Eremia, care a luat nota 10.

Ea a spus că profesorii care 
au examinat-o s-au purtat 
firesc, ca și cu orice alt can
didat. „Nu contează cine ești, 
totul este să știi”, a afirmat 
ea. înainte de examen, Ale
xandra a fost încurajată, prin 
mesaje, de colegele de echipă 
și de antrenorii lotului, care 
se află într-un stagiu de pre
gătire la București.

Campioana olimpică a a- 
dăugat că singurele emoții le 
are la examenul de biologie și 
că nu își face probleme în 
ceea ce privește probele la 
engleză și geografie, materiile

Ploaie de emoții înainte de intrarea în sălile de examen (Foto: Traian Mam

sale preferate de studiu. Timp 
de două zile, cei 4583 de e- 
levi, înscriși la bac, susțin 
proba orală la limba română. 
Pentru aceștia s-au organizat 
16 centre de examinare în ju
deț, cu 6 subcomisii.

Lucrările scrise urmează să 
fie corectate în trei centre de 
evaluare, toate în Deva, la 
aceste examene fiind angre
nați și circa 400 de profesori,

după cum a precizat Marta 
Mate, președintele Comisiei 
de Bacalaureat.
Prima zi de Bac

Primele note i-au impul
sionat și pe cei mai emotivi 
candidați. Adina Gruescu, 
Liceul Pedagogic, nota 10: 
„Trebuia să fi învățat și să ai 
ceva cultură generală. Pro
gramările s-au decalat puțin,

a mers mai repede decât s- 
crezut”.

Unii sau considerat foart 
norocoși: „Mi-a picat ce ar 
vrut eu, Alexandru Lăpuș 
neanu - o nuvelă ușoară! An 
luat 9!” - asta a fost tot ce < 
putut să mai spună Andree: 
Dughilă, o candidată fericită 
Dar, după trista experiență d< 
la testele naționale, să ni 
anticipăm...

Fuziunea între da și ba
■ Posibila unificare a 
PNL și PD e încă pusă 
sub semnul întrebării 
de către unii lideri.
Daniel I. Iancu_________________
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - Recenta propunere 
(reluată) a președintelui PNL, 
Călin Popescu Tăriceanu, de 
unificare a celor două for
mațiuni politice ce formează 
Alianța, făcută într-un 
moment de schimbare pentru 
PD, a condus la numeroase 
discuții și reacții de ambele 
părți.

Mircea Moloț, vicepreședin
tele organizației județene a 
PNL, este optimist în ceea ce 
privește unificarea. „La ni
vel județean noi am fost prin
tre primii care au format o 
alianță, înainte ca ea să se 
constituie la nivel național. 
Cred în ea, cred că această 
fuziune va avea loc și sper că 
ea se va realiza”, a spus 
Mircea Moloț.

La rândul său, președintele 
PD, Gheorghe Pogea, ne-a 
declarat că “preocuparea 
noastră este să definitivăm 
structurile centrale de con
ducere ale partidului și abia 
apoi vom lua o decizie în

Gheorghe Pogea Mircea Moloț Victor Vaida

privința fuziunii. Această 
problemă rămâne deschisă și 
eu cred că acest culoar popu
lar mai degrabă ne apropie 
decât ne desparte.”

în schimb, liderul PSD 
Hunedoara, Victor Vaida, s-a 
situat la polul opus. „Nu cred 
în fuziune pentru că au mai 
fost situații, mult mai favo
rabile pentru ei, când s-a mai

făcut o asemenea propunere 
dar nu s-a realizat. Acum cu 
atât mai mult nu cred în ea, 
scena politică românească 
rămânând în continuare 
deschisă. în plus, PSD-ul are 
un avantaj, deoarece a 
devenit singurul partid din 
partea stângă a eșichierului 
politic”, a mai declarat Victor 
Vaida.

Nu. Timpul a trecut, 
avem fiecare o 

vârstă și nu mai are 
rost să dezgropăm tre
cutul. Atunci alta era 
situația, conducerea 
dorea să știe tot 
despre oamenii țării, 
dar acum nu mai are 
nici un rost, chiar 
dacă i-am cunoaște pe 
turnători.
Maria, 
Deva

tiu cine m-a turnat, 
'așa că pentru mineNu mă interesează.

Persoanele care 
ocupă și ocupau o 
funcție destul de 
importantă în stat 
sunt interesate 
să afle cine sunt 
turnătorii. Pe mine 
însă acest lucru nu 
mă interesează pentru 
că nu mă ajută la 
nimic.
Emilia, 
Deva

conținutul dosarului 
nu este un mister și 
nu m-ar mai putea 
surprinde cu nimic. 
Oricum timpul a 
trecut și este proble
ma turnătorilor 
dacă pot trăi 
cu așa ceva pe 
conștiință.
Nicolae Berinde, 
Deva

Elevi câștigători în India
Deva (S.B.) - Concursul la 

care au participat elevi din 70 
de țări s-a derulat la Shankar 
- India. Până acum, concur
sul a trecut prin două etape 
de jurizare (2004 și 2005). El 
a cuprins secțiunile: artă plas
tică, poezie și proză. Medali
ile de argint ale elevilor 
deveni reprezintă cele mai 
înalte distincții acordate pen
tru că în India nu se acordă 
aur. Ele sunt gravate, pentru 
fiecare, cu numele său.

La Deva au fost răsplătite 
pentru lucrările lor: Frida 
Reis (cl. VII) și Anca Vasiu

(cl. VIII) - Liceul de Muzică 
și Arte Plastice „Sigismund 
Toduță” Deva - la plastică; 
Raluca Matran (cl. VIII) pen
tru poezie în limba engleză și 
Adrian Chirilă (cl. IX) pentru 
proză în limba engleză, ambii 
de la Șc. Gen. Nr.4 „Andrei 
Șaguna” Deva.

Cei patru elevi deveni vor 
fi înscriși într-un catalog al 
concursului cu o fotografie și 
o biografie a fiecăruia. Profe
sorii care i-au instruit pe cei 
patru câștigători sunt Ana 
Maria Rugescu, respectiv 
Simona Vulcu.

Nu am dosar. Știu 
sigur acest lucru 

și nu ar avea nici 
un rost să pierd tim
pul pentru a merge 
și a-mi citi dosarul. 
Cred că este o 
pierdere de vreme din 
moment ce timpul a 
trecut și mulți infor
matori nu mai sunt în 
viață.
Adinela, 
Deva

Da. Deși am fost 
apolitică toată 

viața și s-ar putea să 
nu am dosar, aș fi 
foarte curioasă să 
văd care este reali
tatea. Pentru condu
cerea de atunci nu 
avea importanță 
numai funcția pe care 
o aveai, ci și locul de 
muncă.
Ileana, 
Deva

Lucrările pentru modernizarea intersecției de la Sîn- 
tuhalm continuă, obiectivul urmând a fi finalizat în 
săptămânile următoare. (Foto: Traian Mânu)

mailto:danieLiancu@informmedla.ro
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• Comisie. Comisia Județeană de arbitri are 
o nouă componență. Președinte este Grigore 
Macavei, secretar - Petru Sperios, iar mem
bri, Emil Muntean, Cristina lonescu și Sorin 
Chirilă. (V.N.)

• Prime de joc. Marea majoritate a fot
baliștilor Diviziei D și Campionatului Județean 
sunt amatori^ fără.contracte de muncă la 
AJF. La nivelul Diviziei D primesc 200 - 300 
mii lei primă de joc pentru victorie acasă și 
400 - 500 mii lei pentru victorie în 
deplasare. (V.N.) ,

36IHITIIlfllâ dintre Argentina și Mexic, 
care s-a desfășurat la Hanovra In cadrul Cupei 
©©federațiilor la fotbal, nu a fost lipsită de 
incidente. în imagine, confruntarea dintre 
mexicanul Rafael Marguez și argentinianul
Javier Saviola.

Circuit internațional de 
tenis la Hunedoara

Hunedoara (V.N.) - După cum se știe, la 
Hunedoara se desfășoară Circuitul Inter
național de Tenis al României „Ion Tiriac”, 
la care participă sportivi din 20 de țări. Iată 
și rezultatele din turul al II-lea pentru cali
ficări: Madden Shuon (USA) - Schena Luca 
(SUI), 6-2, 6-1; Sansonetti Federico (URU) - 
Mark Idan (ISR), 7-6, 6-4; Migani Leandro 
(ARG) - Pușcașu Paul (ROM), 6-1, 6-1; Ortiz 
David - Lopez Tiago (BRA), 6-3, 6-4; Gavrilă 
Adrian (ROM) - Cataldi Federico (ARG), 6-3, 
6-4; Braekman Maxime (BEL) - Fatembert 
Yannick (SUI), 6-3, 6-2; Anagnastopol Victor 
(ROM) - Onciu Andrei (ROM), 6-0, 6-0; Maa- 
moun Karin (EGY) - Beleleu Ionuț (ROM), 
6-1, 6-1; Puhanic Mio (AUT) - Jeflea David 
(AUS), 3-6, 6-4, 6-3; Bouyahya Yaser (MAR) - 
Ismail Imraan, 6-2, 6-4; Luncanu Petru (ROM) 
- Cotet Gosmin (ROM), 4-6, 6-3, 6-2; Bruni Ser
gio (BRA) - Ion Victor (ROM), 3-6, 6-2, 6-0; 
Roman (AUS) - Bus Zoltan (ROM), 6-2, 6-4; 
BUzatu (ROM) - Șorani (AUS) 6-4, 3-6, 7-5; 
Muguruza (VEN) - Lomtatidze (RUS), 6-4, 6- 
3; Slabinski (GBR) - Caliciu (ROM), 6-3, 6-0.

Campioană județeană: CFR Marmosim II.
Pin cauza terenului din Zam, care a fost inundat și care

/ C
: * jk Jf > J.’ *• jr « J- j: aicaîj--t-j-'j" j'j-:

Clasamentul final
1. CFR Marmosim 24 19 3 2 105-24 60
2. Casino Ilia 24 15 5 4 73-21 SO
3. Streiul Simeria 23 14 4 5 65-38 46
4. Sîntămăria Orlea 24 13 1 10 66-50 40
5. Zarandul Crișcior 24 12 4 8 43-56 40
6. Victoria Dobra 24 9 9 6 62-53 36
7. Gloria Bretea 24 10 5 9 50-42 35
8. Viitorul Păclișa 24 9 4 11 43-49 31
9. Știința lancu Hd. 24 8 6 10 40-52 30
10. Goanță Ghelari 23 6 4 13 32-56 22
11. Gerna Lunca C. 24 6 3 15 51-92 21
12. Unirea Zam 22 4 2 16 30-74 14
1.3. AS Boșorod 24 3 4 17 25-78 13

se află și acum sub apă, nu s-au disputat meciurile: Unirea 
Zam - AS Goanță Ghelari și Unirea Zam - Streiul Simeria 
Veche.

Tenis la „Alpa"
Deva (V.N.) - Pe terenurile de tenis ale 

CS Alpa Deva, mâine și poimâine se desfă
șoară un turneu de tenis de câmp cuprins 
în calendarul Federației Române de Tenis. 
Alin Lazăr, președintele clubului, ne-a pre
cizat că la întrecere participă băieți și fete 
la următoarele categorii de vârstă: 8 -10 ani, 
11 -12 ani, 13 - 14 ani și seniori.

Sunt așteptați aproximativ 70 de con- 
curenți din județele Arad, Alba, Sibiu, Cluj, 
Bihor, Gorj și Hunedoara.

■ Timp de două zile, 
70 de caiaciști și 
canoiști s-au întrecut 
pe lacul Cinciș.

Hunedoara (V.N.) - Baza 
Sportivă „Constructorul” de 
la Cinciș a găzdui timp de 
două zile (25 - 26 iunie a.c.) 
Memorialul „Ion Drăgoi” la 
caiac-canoe. într-o organizare 
exemplară și având sprijinul 
Primăriei Municipiului Hune
doara, ICSH și al altor soci
etăți comerciale și instituții, 
întrecerea a reunit 70 de 
sportivi din mai multe județe 
ale țării. Este vorba de 
cluburile Unio Satu Mare, CS 
Gloria Arad, Liceul cu Pro
gram Sportiv Craiova, Voința 
Tîrgu Mureș, CSM Pitești, 
Voința Caracal și, evident, 
„Constructorul” Hunedoara.

Zile pline pe lacul Cinciș

Iată și rezultatele la princi
palele categorii de concurs: 
canoe, juniori III, 2000 m - lo
cul I, Valentin Cojocaru, LPS 
Craiova, locul II, Ionuț Nedel- 
cu, Voința Caracal, iar locul 
III, Voicu Bogdan, Construc
torul Hunedoara; canoe juni

ori II, 1000 m - locul I Alexan
dru Lucaciu, Constructorul 
Hunedoara, locul II, Marcel 
Puți, Unio Satu Mare, locul 
III, Lucian Bîrsan, Unio Satu 
Mare; canoe I, juniori I, 500 
m - locul I, Florin Vinca, Con
structorul Hunedoara, locul

II, Reiz Szalbacz, Unio Satu 
Mare, locul III, Alexandru 
Butnaru, CSM Pitești.

Caiac, juniori II, 1000 m, 
locul I, David Ștefan, Voința 
Tîrgu Mureș, caiac fete, 
junioare II, Cheia Potîrniche, 
Gloria Arad.

(Foto EPA)

Năstrușnică în ținută sport Serioasă la antrenament Un zâmbet peste ochelari Qezinvoltă în ținută casual

Pot fi cucerită prin bunătate"ff
■ Alina Posa susține că 
sportul a disciplinat-o, 
deși încă e cam răsfă
țată și delăsătoare.

A.P.: Am fost remarcată și 
invitată la o selecție pentru 
lotul național. Am avut emo
ții pentru că am mers fără an
trenor și am ratat, nefiind co
optată în lot.

A.P.: Nu am înclinații în 
domeniu. Decât să stau la bu
cătărie, mai bine citesc o car
te. Și totuși știu să fac sarma
le, cartofi prăjiți și unele 
prăjituri.

dacă autoritățile s-ar implica 
și ar amenaja Castelul, ar 
construi în oraș fântâni ar
teziene sau ar face curățenie 
în zona lacului Cinciș.

ClPRIAN MARINUț 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Hunedoara - în runda a 
Vil-a a campionatului de fru
musețe „Miss sport”, Cuvân
tul liber vă propune „să cer
cetați” și să votați calitățile 
și defectele unei campioane la 
karate care visează să lucreze 
în poliție.

CUVÂNTUL LIBER: Ce avantaje 
are o persoană care practică 
sportul?

Alina Posa: Dincole de îmbu
nătățirea sănătății, sportul m- 
a schimbat foarte mult și ca 
fel de a fi. Eram cu capul în 
nori și împiedicată, iar spor
tul m-a adus cu picioarele pe 
pământ.

C.L: Care a fost cea mai 
mare provocare?

C.L.: Ai avut și dezamăgiri în 
viață?

A.P.: Tot din cauza emoțiilor 
am greșit câteva întrebări și 
nu am fost admisă la Acade
mia de Poliție în 2004, dar mă 
voi revanșa în acest an.

C.L.: Care sunt calitățile tale? 
Ce te deranjează la persoana 
ta?

A.P.: Am un caracter puter
nic și sunt consecventă. Mun
cesc mult la antrenament, iar 
sensei (antrenorul n.r.) spune 
că am talent. îmi place să aflu 
cât mai multe despre orice, să 
descopăr, să cercetez și... 
vreau să fac carieră în poliție. 
Dar mă și supăr repede, nu las 
de la mine, sunt mândră și 
răsfățată.

C.L.: Ești o bună gospodină?

C.L.: Ce ar trebui făcut pen
tru o lume mai bună? Dar

C.L.: Ce calități crezi că are 
bărbatul ideal?

A.P.: Pe mine m-a cucerit un
pentru ca Hunedoara să fie 
un oraș mai agreabil?

A.P.: Dacă am învăța să-i 
acceptăm pe cei din jur și cu 
defectele nu numai cu calită
țile lor, am fi mai buni. Hu-

băiat prin bunătate, înțe
legere și demonstrațiile per
manente de iubire pe care mi 
le face chiar dacă uneori nu 
merit. Poate și alte femei ar 
fi sensibile la astfel de argu-

Alina Elena Posa

Data și locul nașterii: 18 septembrie 
1985, Hunedoara

Club: CS Budo Karate Hunedoara

Palmares: campioană națională la kata 
echipe și medaliată cu bronz la proba 
kumite fete la Openul României, pre
cum și la C.N. de karate Shotokan.

Pasiuni: muzica, documentarele de pe 
Animal Planet.

nedoara ar fi mai frumoasă

Ia CU¥A«jyj- și câștigi premii atractive!
• Concursul Miss Sport CL se desfă
șoară în perioada 14 iunie - 15 iulie, 
în fiecare marți, joi și sâmbătă, în Pa
ginile Sport vom publica interviuri, i- 
lustrate cu fotografii adecvate cu spor
tivele invitate să participe la concurs.
• După ce ați „descoperit” secretele 
participantelor și le-ați „savurat” 
look-ul, votați, dând note de la unu 
la zece. Prin însumarea notelor oferite 
de cititori vom stabili clasamentul 
concursului Miss Sport CL.

• Cititorii care vor vota, trimițând 
minimum opt din cele 12 taloane pe 
care le vom publica, vor putea câștiga 
prin tragere la sorți ufi telefon mobil 
și multe alte premii surpriză.
• Puteți aduce talonul la redacție sau 
să-l trimiteți prin poștă la adresa: 
Redacția ziarului „Cuvântul liber", 
C.P. 3, O.P. 1, Deva.
• Extragerea norocoșilor va avea loc 
vineri 15 iulie, în cadnil festivității de 
premiere.

Talon de concurs - 28 iunie 2005
Nume__________________________Prenume.
Adresă__________________________________
Telefon __________________________ E-mail.
Numele concurentei_____________________
Note acordată concurentei:______________

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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• Adversar facil. Tenisma- 
nul român Răzvan Sabău va 
întâlni un jucător venit din 
calificări în runda inaugurală 
a turneului challenger care se 
desfășoară în localitatea Biel-
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Ambiții
Torino (MF) - Atacan

tul Adrian Mutu a decla
rat ieri că dorește să 
marcheze 20 de goluri în 
viitorul sezon pentru 
echipa sa, Juventus To
rino, informează site-ul 
calciomercato.com, citând 
cotidianul Tuttosport. 
„Vreau să marchez 20 
de goluri la Juventus în 
sezonul viitor, pentru a 
recompensa încrederea 
acordată de conducăto
rii acestui club. Antre
norul Fabio Capello este 
extraordinar, iar Del Pie
ro este un exemplu, un 
mare campion care poa
te decide singur soarta 
unui meci. Visul meu 
este să câștigăm Liga 
Campionilor”, a spus 
Mutu. Directorul gene
ral al grupării torineze, 
Luciano Moggi, a con
firmat faptul că Adrian 
Mutu va juca în sezonul 
viitor la Juventus. Inter
naționalul român s-a 
aflat foarte aproape de a, 
fi coleg cu Cristian Chir 
vu la formația AS Ro
ma, fiind inclus în trata
tivele purtate de 
Juventus 
pentru 
aducerea ' 
atacantu
lui Anto
nio Cassano.

Carlos A. Parreira 

Confuzie

• Netransferabil. Real Madrid a respins o 
ofertă din partea grupării Internazionale 
Milano pentru fundașul Michel Salgado, al 
cărui contract expiră în 2010. Tehnicianul 
Vanderlei Luxemburgo îl consideră pe Salga
do ca fiind unul dintre cei mai importanți 
jucători ai echipei spaniole.(MF)

la, în Italia, dotat cu premii în valoare totală 
de 85.000 de euro.(MF)

Scandalul pneurilor din Formula 1 este departe de a se fi încheiat. (Foto: epa)

Boicotul ar putea continua
■ Paul Stoddart dă 
vina pe Max Mosley 
pentru cele petrecute 
la Indianapolis.

Paris (MF) - Directorul echi
pei de Formula 1 Minardi, 
Paul Stoddart, a declarat că 
există riscul unui boicot și la 
Marele Premiu al Franței, 
dacă echipele ale căror mono- 
posturi nu au luat startul la 
Indianapolis vor fi sancționa
te sever de Federația Interna
țională de Automobilism.

„în acest caz nu există ga
ranții că echipele caree folos
esc pneuri Michelin se vor

alinia la start în următoarea 
etapă. Bănuiesc că va fi o reu
niune... Oricum, orice altă 
sancțiune mai drastică decât 
un avertisment ar fi exagera
tă. Echipele nu au nici o vină, 
nici organizatorii de la India
napolis, nici spectatorii. Sper 
ca Mosley (n.r. - președintele 
FIA, Max Mosley) să facă uz 
de bunul simț, dar nu se știe 
niciodată”, a afirmat Stod
dart, într-un interviu acordat 
postului BBC Radio Five, lă
sând să se înțeleagă că echipa 
sa s-ar solidariza cu cele care 
ar putea decide să nu ia star
tul pe circuitul de la Magny 
Cours. Oficialul echipei Mi

nardi consideră că vina pen
tru cele petrecute la India
napolis îi aparține președin
telui FIA.
Situație de criză

„Echipele au încercat să re
zolve în toate felurile proble
ma pneurilor, dar FIA nu a 
vrut să ne asculte motivele. 
Aveam nevoie de o conducere 
capabilă să gestioneze o situa
ție de criză, dar am văzut una 
în criză”, a completat Stod
dart. Doar echipele Ferrari, 
Jordan și Minardi, ale căror 
monoposturi au pneuri Brid
gestone, au luat startul în Ma
rele Premiu de Formula 1 din

SUA, celelalte șapte boicotând 
cursa de pe circuitul de la In
dianapolis, în semn de protest 
pentru faptul că FIA nu le-a 
permis schimbarea pneurilor 
sau instalarea unei șicane în
tre virajele 12 și 13.

Dintre toate cele zece echi
pe înscrise în Campionatul 
Mondial de Formula 1, nouă 
au fost de acord cu instalarea 
șicanei, mai puțin Ferrarf 
Monoposturile echipelor care 
utilizează pneuri Michelin - 
Toyota, Renault, McLaren-Mer
cedes, BAR-Honda, Sauber-Pe- 
tronas, Williams-BMW și Red 
Bull-Cosworth - s-au retras la 
boxe, după turul de încălzire.

Frankfurt (MF) - An
trenorul selecționatei 
Braziliei, Carlos Alber
to Parreira, a criticat 
noua regulă a 
ofsaid-ului, în vigoare 
la Cupa Confedera
țiilor, care, în opinia 
sa, produce „confu
zie", și a sugerat FIFA 
să reanalizeze cazul. 
Potrivit noului regula
ment, un jucător 
aflat îh poziție de of
said este semnalizat 
doar dacă intră în 
contact cu mingea. 
„Nimănui nu-i place 
această regulă. Dacă 
un jucător este în 
ofsaid, el trebuie 
semnalizat imediat, 
în caz contrar se pro
duce confuzie pentru 
jucători și public", a 
afirmat Pâlreira. Deși 
selecționerul Braziliei 
recunoaște că FIFA 
'icearcă să clarifice

■ regula ofsaid-ului, 
/ totuși el a sugerat că 

forul fotbalistic mon
dial ar trebui să, uiai ai ueuui sa

- 1 „revizuiască" regula.

Românii joacă rugby și în 7
Lunel (MF) - Echipa națională de rugby 

în 7 a României a ocupat locul patru la tur
neul de la Lunel (Franța), contând pentru 
prima etapă de calificare la Turneul final 
aL Circuitului European FIRA-AER. Rug- 
biștii români au fost repartizați în Grupa 
A, unde au obținut trei victorii: 26-17, cu 
Olanda, 38-0, cu Armenia, 33-0, cu Luxem
burg; și au înregistrat o înfrângere 5-29, cu 
Italia, acumulând zece puncte. în semifinale, 
echipa României a pierdut, cu scorul de 7- 
28, în fața formației Franței, iar în finala 
mică a turneului a cedat din nou în fața Ita
liei, de această dată cu scorul de 7-24. Re
prezentativa României va evolua, în al doi
lea turneu de calificare, programat la Batu
mi, Georgia, în perioada 2-3 iulie.

Week-end-ul viitor, echipa noastră par
ticipă la un al doilea turneu, la Batumi, în 
Georgia, unde dacă vor obține alte zece 
puncte sunt practic calificați la turneul final 
de la Moscova. Din păcate însă, doi dintre 
jucătorii de bază ai selecționatei tricolore, 
Dascălu și Lupu, s-au accidentat la turneul 
din Franța, fiind pusă sub semnul întrebării 
prezența lor la etapa din Georgia.

Bogdan Popescu (stânga) nu 
merge în Ungaria.

In așteptarea noului antrenor
■ Echipa masculină de 
baschet a României va 
juca două amicale cu 
selecționata Ungariei.

București (MF) - Reprezen
tativa masculină de baschet a 
României va susține două 
partide amicale în compania 
selecționatei similare a Unga
riei, meciurile urmând să 
aibă loc pe 3 și 4 august.

„Cele două meciuri vor fi 
foarte utile echipei noastre, în 
primul rând pentru că e bine 
să jucăm cu adversare mai 
puternice decât noi, iar Unga
ria este superioară valoric”, a 
declarat antrenorul secund 
Horia Rotaru, care, alături de

celălalt secund, loan Con
stantin, va conduce naționala 
la acest stagiu. Ungaria se 
H........ ....... ...............
Nu știm dacă vom putea aduna un lot 

format din toți jucătorii români de 
valoare. Unii vor 5 în vacanță, alții 
își vor căuta echipe, iar dacă nu se 
vor prezenta la lot, nu ne vom putea 

face o idee asupra potențialului.

Horia Rotaru 

................................ H 
pregătește pentru meciurile 
cu Portugalia și Suedia, con
tând pentru preliminariile 
Campionatului European din 
Serbia și Muntenegru.

„Singura problemă o con
stituie faptul că nu știm dacă 
vom putea aduna un lot for

mat din toți jucătorii români 
de valoare. Unii vor fi în va
canță, alții își vor căuta echi
pe, iar dacă nu se vor prezen
ta la lot, nu ne vom putea 
face o idee asupra potențialu
lui prezent al reprezentati
vei”, a mai spus antrenorul 
secund Horia Rotaru.
Turneu în Egipt f

Prima acțiune a României 
va fi însă un turneu în Egipt, 
unde se va pleca în 19 iulie. 
Reunirea lotului va avea loc, 
la București, în 16 iulie. După 
susținerea celor două acțiuni, 
va fi numit antrenorul prin
cipal, funcția fiind vacantă 
după renunțarea la serviciile 
lui Mladen Jojici.

Sebastien Loeb, de neoprit

„Stejarii nu s*au făcut de râs în Franța.

■ Performanțele vete
ranului Carlos Sainz îl 
pun în dificultate pe 
Francois Duval.
Liviu Gordea___________________
liviu.gordea@informmedia.ro

Lamia - Ne aflăm la jumă
tatea sezonului în Campiona
tul Mondial de raliuri și pu
tem spune deja că Sebastien 
Loeb are toate șansele să-și 
apere titlul cucerit în urmă 
cu un an. Având șase victorii 
în opt etape, dintre care cinci 
consecutive, pilotul echipei 
Citroen a dominat cu autori
tate prima parte a întrecerii. 
Practic, Campionatul Mondi
al de raliuri, nu a mai fost ni
ciodată dominat într-o aseme
nea manieră de la înființarea 
lui în 1979.
13 cu noroc!

La capătul celor trei zile ale 
Raliului Acropolis, pe par
cursul cărora a evoluat ma
gistral, SSbastien Loeb a reu
șit să aducă Franței primul 
succes în etapa elenă după 13

ani, ultima victorie aparți
nând lui Didier Auriol. Suc
cesul lui Loeb a fost dublat de 
performanța lui Carlos Sainz, 
adevărată legendă vie a spor
tului cu motor, a cărui reapa
riție, pentru doar două etape, 
face să sublinieze încă o dată, 
faptul că „cine nu are bă
trâni, să-și cumpere”... Sainz 
și-a dovedit încă o dată clasa, 
reușind să urce pe treapta a 
treia a podiumului, depășind 
astfel obiectivul propus de 
conducerea echipei Citroen. 
Rezultatele obținute de Carlos 
Sainz fac ca poziția lui Duval 
în cadrul echipei Citroen să 
fie practic mai dificilă decât 
cea în care belgianul se găsea 
la finalul Raliului Ciprului.

1. Sibastien Loeo 65b
2 Relief Solberg 42p
3. Markko Martin 39p

Constructori:
1. Citroen J 84p
2. Peugeot 79p
3. ForS 57p

Sainz și Loeb au încheiat pe podium în Grecia.

calciomercato.com
mailto:liviu.gordea@informmedia.ro
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Vând ap. 2 camere (03)
• decomandatei Deva, Titu Maiorescu, bloc 
cărămidă, etaj 3, parchet stejar, contorizări, 63 
mp, balcon închis, interfon, boxă, uscătorie, preț 
13 mid. Iei. Tel. 0741/210056.
• Deva, zonă centrală, 55 mp, balcon închis, fără 
îmbunătățiri, etaj 1, preț 950 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0766/788251.
• Deva, zona Dacia, contorizări, gresie, faianță 
Tel. 228109.
• Himedoara, Trandafirilor, bl. 17/9, etaj 1, preț 
9800 euro. Tel. 0746/789808.
• Himedoara, zona OM, etaj 1, hol 6/2 m, 77 mp, 
2 cămări, beci, pod, preț 22.000 euro. Tel. 
0746/789808,746339.
• semidecomandate, contorizări apă și gaz, 
bucătărie modificată gresie, faianță etaj 2, preț 
850 milioane lei, negociabil. Telefon 0742/290024.
• urgent, 56 mp, ultracentral, Deva, etaj 3, 
parchet, balcon mare, contorizări, preț 950 
milioane lei, negociabil. Tel. 0722/564004.

• intravilan 3516 mp, Hunedoara, fs 22 m, apă 
gaz, curent, loc drept, parcelabil, zonă liniștită 
10 euro mp. Tel. 0723/005657.
• intravilan 4626 mp și două construcții cu câte 
2 camere fiecare, în Tampa (CF166/1) la 1 km de 
Simeria, posibilități racordare gaz, apă 
canalizare (la poartă). Tel. 0788/469152 sau 
0254/212803.
• intravilan, acces la toate facilitățile, pentru 
casă sau cabană 510 mp, fs 12 m, preț 95 
milioane lei. Leșnic, nr. 122, tel. 0744/568995.
• intravilan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la 
poartă Tel. 220269, zilnic, după ora 16, sau 
0746/029058.
• intravilan, Vețel, la DN 7,1750 mp, fs 15 m, 
facilități apă gaz, curent, telefon, cablu. Tel. 
0721/343549,0254/237877.
■ zona Zăvoi, 4400 mp, preț 17 euro, negociabil. 
Tel. 0743/143698
• teren și casă st 1200 mp, Deva, gaz și curent 
preț 31.000 euro, negociabil. Tel. 0740/006582.

Vând ap. 3 camere (05)
Vând spații comerciale (25)

Mobilier și interioare (47)

• vând biMiotecă 4 corpuri, stare bună preț 4 
milioane lei și colțar „Clio”, preț 9 milioane lei, 
negociabil Tel. 0254/211363 sau 0727/718081.
• vând canapea extensibilă aproape nouă 
culoare albastru închis, preț 5 milioane lei. Tel. 
0254/213483,0720/432448.
• vând masă bucătărie, preț 300.000 lei, măsuță 
TV cu rotile, din sticlă și aluminiu, preț 700 000 
lei, geamuri apartament, preț 200 000 /duc., tel. 
0722/161644.
• vând urgent canapea extensibilă stare bună 
masă sufragerie de 12 persoane, masă sufra
gerie + 6 scaune tapițate, servantă mobilă hol, 
birou, prețuri negociabile. Tel. 218084 
0742/939993,0724/643045.
• vând iigent mobilă diferită preț convenabil. 
Tel. 0723/459338

• oferim la cele mai reduse prețuri sucuri 
Florida de calitate superioară sifonate la sticle 
pet de 2 litri și nesifonate la sticle pet de 3 litri, 8 
sortimente, Deva. Tel. 0745/096675, 235320, 
212057.
• oferen la prețuri minime, îmbuteliate sau vrac, 
siropuri concentrate pentru dozatoare Tec, 
profit 400%, sifonerii și uz casnic, 8-12 sorti
mente, Deva. Tel. 235320,0745/096675,212057.
• vând baterie creștere găini ouătoare, 108 
locuri. Tel. 210977.
• vând ceas de mână Doxa, perfectă func
ționare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.
• vând ceas de mână elvețian Longines, cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 150 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând dozator de bere cu 2 corpuri, fabricație 
italiană stare foarte bună preț avantajos. Tel. 
0745/361506.

Oecese (75)

Consiliul Județean Hunedoara transmite sincere 
condoleanțe familiei și aduce un ultim omagiu celui care a 
fost

IV MARHNOVICI
distins om de cultură al județului Hunedoara. Dumnezeu 
să-1 odihnească.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

Apeluri (65)

• decomandate, 2 balcoane, etaj 1, zonă cen
trală preț 1320 mid. lei. Tel. 228615.
• decomandate, ultracentral, Deva, preț nego
ciabil. Tel. 0722/693487.
• Deva, Eminescu. decomandate, 2 băi, 2 bal
coane, pod, boxă preț 13 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0766/464412.
• Deva, zona Banca Transilvania, modificat, 
parchet, gresie, faianță ușă metalică preț 800 
milioane lei, negociabil. Tel. 0742/290024.

• Deva, zona Lido, centrală termică termopan, 
balcon închis, amenajat occidental, preț 1,45 
mid. lei. Tel. 0745/079659.
• etaj intermediar, bloc cărămidă centrală ter
mică ocupabil imediat, preț 35.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0721/744514.
• Hunedoara, zona Cora, și casă la 3 km de 
Hunedoara, teren, grădină livadă teren intrav
ilan cu 3 garaje, zona Ceangăi, prețuri negocia
bile. Tel. 0254/718969.
• lemidecomindate, etaj intermediar, bloc 
cărămidă contorizări, ocupabil imediat, 19500 
euro, negociabil. Tel. 0721/744514.

■ magazin de vânzare, zonă ultracentrală 
amenajat modem, Deva, Piața Victoriei 
(zona restaurant Transilvania), IM mp P+L 
TeL 0744/614623,0254/233709.

Vând alte imobile (27)

• societate comercială vinde antene de 
satelit digitale începând cu 65 milioane lei, 
650 lei noi, 1 an garanție, recepționează 
programe românești și străine, cu și fără 
abonament montarea și deplasarea in
cluse în preț. Informații tel. 0723/481776 sau 
0745/840474.

• căutăm o familie de pensionari pentru a avea 
grijă permanent de o gospodărie la țară condiții 
avantajoase. Tel. 229611,0740/953297.
• Promoția centenarului 1970 învățători, de la 
Liceul Pedagogic „S. Drăgoi” Deva, organizează 
întâlnirea de 35 de ani, în data de 2 iulie 2005, ora 
10,în incinta liceului. Sunați latei. 0254/215321 
sau 0723/001809.

Matrimoniale (69)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, IM mp, 2 balcoane, 2 băi, con
torizări apă gaz, etaj 3 din 4, zona Liliacului, 
Deva, preț 1,4 mid. lei. Tel. 0745/084616. /.'

Vând case, vile (13)
"» casă In Deva, zona Progresului, 4 camere, 
•bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi fructiferi și 
gazon, grădină de legume. Tel. 214446. Exclus 
intermediari!
• Deva, Str. Griviței, nr. 31,2 camere, bucătărie, 
baie, cămară hol, instalații gaze, apă cana
lizare, 2 curți cu grădină preț 1,2 mid. iei. Tel. 
236510.
• Dwa, VBeNoi, 4camere,curte, grădină garaj, 
încălzire centrală fără intermediari. Telefon 
219588.

Vând case de vacanță (15)

• construcție 2002, D+P+E, stațiunea montană 
Straja, 7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile. Accept variante. Tel. 0723/320995.
■ stațiunea Geoagiu-Băi, preț convenabil, P+l, 
cu terasă Relații la tel. 241044, după ora 17.

Vând case la țară (17)
• Bretefin, comma Vețel, 2 corpuri, grajd, beci, 
curte mare, grădină fântână în curte, preț nego
ciabil. Tel. 0721/343549.
• casă - vilă P+M, Șoimuș, apă gaze, 4 camere, 
bucătărie, living mare cu scară interioară 
terasă 2 băi, 2 beciuri, garaj, grădină anexe, 
baltă cu pește, preț negociabil. Tel. 225046, 
0727/934959,0723/413086.
• Hărău, fs 20 m, st 6500 mp, garaj, anexe, curte, 
grădină preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/079659.

Vând garsoniere (19)

• instalații sanitare noi, apometre, parchet, 
gresie, faianță noi, etaj 1 din 4, zona Dacia, preț 
390 milioane lei. Tel. 234415.
• ocazie! urgent, decomandate, 35 mp, etaj 1, 
contorizări, balcon, ultracentral, Deva, preț 
19.000 euro. Tel. 0745/888619.

Vând terenuri (21)

• L2M mp teren intravilan, grădină 20x60 mp, în 
localitatea Totești - Hațeg, lângă școală preț 
12.000 lei mp, negociabil, acte în regulă Tel. 
212272,0723/732560.
• 24.700 mp teren extravilan pentru agricultură 
și 6000 mp teren pentru construcții sau agri
cultură ambele localitateaTotești ■ Hațeg, lângă 
canton. Tel. 212272,0723/732560.
• 7M mp, livadă de pruni, fs 35 m, ideal pentru 
casă de vacanță preț 2 euro/mp, negociabil. Tel. 
0742/290024.
• Deva, extravlan, 16500 mp, fs 44 m, preț 5 
euro/mp, negociabil. Tel. 0721/744514.
• Deva, zona fabricii de mătase Matex, intra
vilan 1500 mp, fs 25 m, acces la toate utilitățile, 
preț 31 euro mp negociabil. Tel. 0745/096675, 
212057,218308, seara.

• vând baracă metalică pentru locuit par
chetată izolată cu polistiren, ferestre la co
mandă transportabilă cu peridocul, dimensiuni 
6,4 x 2,6 m, h 3 m, preț 35 milioane lei. Tel. 
0727/717206.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

Imobile chirii (29)

• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
mobilat, aragaz, frigider, contorizări, zona 
Zamfirescu, preț 100 euro/lună Tel. 0742/290024.
• ofer pentru închiriere garsonieră 2 camere, 
complet mobilată utilată contorizări, zona 
Dacia Deva, preț 90 euro/lună negociabil. Tel. 
0745/266071.
• ofer spre închiriere apartament 3 camere 
decomandate, centrală termică mobilat, utilat 
aragaz, frigider, tv color, mașină spălat 
automată, în Simeria, 150 euro/lună Tel. 
0727/844590.
• ofer spre închiriere, în Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 40 mp, în prezent amenajat ca sediu 
de firmă Tel. 0722/330084.
• primesc In gazdă 2 eleve de la Liceul peda
gogic, din clasa a IX-a, casă particulară aproape 
de liceu. Tel. 216347.

• vând palton, lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54-56, confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 160 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând pardesiu stofă culoare bej, bărbătesc, 
haină de piele lungă neagră bărbătească Tel. 
213053.
• vând rodlie de seară galben cu negru, model 
elegant, măsura 40-42, preț 1.500.000, negociabil 
și rochie de seară argintiu metalizat măsura 40- 
42, preț 1500.000, negociabil, tel. 0743/211074 sau 
218084.
• vând rochie de seară model frumos, culoare 
roșie+auriu pe corset, cu voal, măsura 42-44, 
preț 1.500.000, negociabil, tel. 0742/939993.

• doamnă singură divorțată cu o mică firmă 
nefumătoare, nealcoolică caut bărbat singur, cu 
auto, văduv, până la 55 ani. Telefon 0743/459338.
• domn 43 de ani, 170/70, doresc 0 relație 
serioasă pentru căsătorie cu o doamnă TeL 
0721/170245.
• pensionar, văduv, stare materială bună Vețel, 
nr. 62, caut femeie pentru ajutor în familie, even
tual căsătorie, vârsta 50-60 ani.

Prestări servicii (72)
• executăm măsurători, relevee la construcții 
civile, industriale și agricole. Relații la telefon 
0721/148802.

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

Auto românești (36)

• vând SuperNova Rapsodia, af 2001, culoare 
roșu imperial, 50.000 km, închidere centralizată 
alarmă muzică Tel. 0744/125690.

Auto străine (37)

• vând Daewoo Matiz, af 2005, garanție 3 ani, 
radiocasetofon Panasonic în garanție, nou. Tel. 
0723/270348
• vând Ford Escort 13 TD, 6% consum, af 1996, 
preț 4600 euro. Tel. 0723/850742.
■ vând sau schimb Mercedes Benz Vito 110 TD, 
af 1997, 2300 cmc, pentru marfă stare impe
cabilă cu autoturism după 1999 plus diferență 
preț 8900 euro, negociabil. Tel. 0720/010401, 
214237.
• vând Seat Cordoba, af 1998, aer condiționat, 
airbag-uri, abs, închidere centralizată geamuri 
electrice, consum 631 motorină preț 6500 euro. 
Tel. 0724/560870,224580.
• vând Skoda Fabia 1,4,16 v, af 2001,101 CP, 
geamuri electrice, calculator bord, abs, oglinzi 
electrice, închidere centralizată 82.000 km, stare 
perfectă preț 6500 euro, negociabil. Tel. 215479.

Microbuze. Dube (38)

• vând microbuz Mercedes 413, locuri 16+1, af 
2001, îmbunătățiri, abs, Sirbcol, licență transport 
internațional, clasificare Stea preț negociabil. 
Tel. 0744/261327.
• vând VW LT 28, model lung, înalt, 12+1 locuri, 
stare foarte bună de funcționare, acte la zi, preț 
4900 euro, negociabil. Tel. 0722/161661.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând abridit cu circular, masă cu mandrină 
motor monofazic, str. M. Kogălniceanu, nr. 24, 
SimeriaTel. 263598.
• vând combină recoltat păioase masa 4 m 
„Harwester Internațional 531”, stare perfectă 
greblă mecanică oblică Telefoane 0740/703912, 
775100.
• vând combină recoltat păioase, Germania, 
masa de tăiere 2 m. Tel. 0722/975221, 
0720/034812.
• vând mașini tâmplărie universală circular, 
șlaif orizontal, alte scule, urgent, avantajos. Tel. 
730882, Călan.

Garaje (43)
■ inchâiez garaj pe termen lung, situat în zonă 
centrală Tel. 215202, orele 17-21.

ANGAJEAZĂ

Redactor șl prezentatoare știri

CV-urile șî scrisorile de intenție 
sunt așteptate la 
fax 0254-229955 

sau e-mail deva@nationalfm.ro

Materiale de construcții (53)

• vând gard de beton, asigur transport și 
montaj. Tel. 0723/659753.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând centură militară veche cu o stemă pe 
pafta, mașină de cusut Singer, monede cu 
eclipsa. Tel. 0723/005657.

Electrocasnice (56)

• vând 2 candelabre cu 2-3 brațe, 500.000 lei, 
reșou voiaj 150.000 lei. Tel. 234076.
• vând candelabre cristal, perfectă stare, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, fără motor și 
frigider Arctic, mijlociu, stare bună de func
ționare, ambele 5 milioane lei. Tel. 0720/432448 
0254/213483.
• vând mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661001 - 2505013, perfectă funcționare, ve
chime de peste 100 de ani. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând urgent electrocasnice și chioșc aluminiu 
8 mp, preț convenabil. Tel. 0723/459338

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând 3 vaci, rasa Brună de Maramureș, preț 
avantajos. Tel. 0254/225253.
• vând fân cosit și necosit, Hunedoara. Tel. 
0723/005657.
• vând grâu, orz și porumb la 4.500 lei kg. Tel. 
0744/785764,0744/558612,221526.
• vând iapă cu mânză Relații Șoimuș, tel. 
237578.
• vând porci Marele alb, Duroc, greutatea 40 ■ 
45 kg, preț negociabil. Telefoane 0742/223470, 
233977.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând aparat pentru măsurat glicemia, marca 
Accu-cher, nou, nemțesc cu 100 buc. teste, tel. 
230253

Instrumente muzicale (60)

• vând pian Jakob Czapka Sohn Jahare 1842 
Wien, placă bronz, corzi încrucișate, cu coadă 
stare foarte bună preț foarte avantajos. Relații 
tel. 611145, după ora 20.

Altele (61)

• 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.

Oferte locuri de muncă (74)

• coordonator Avon caut colaboratori serioși cu 
putere de muncă câștig nelimitat, premii. Tel. 
222902,0722/375315.
• Societate comercială cu capital străin anga
jează inginer electrotehnist sau electromecanic, 
cunoscător al limbii engleze. Experiența în 
domeniu constituie un avantaj. Informații se Dot 
obține zilnic, între orele 8-16, la tel. 210 939 sau 
0788523 748
• angajăm pietrari cu experiență Contract de 
muncă sau colaborare. TeL 07887277996.

• agenție de turism angajează director de 
agenție, pachet salariat atractiv. Cerințe: 
brevet turism, operare PC, vârstă maximă 
35 ani, cunoștințe limba engleză CV-urile 
se vor transmite la fax 0254/230535. 
Informații ta teL 0723/659049.

• firmă, cu activitate tn tetecomimicații 
angajează inginer cu studi pe profil elec
tric pentru responsabil zona Hunedoara. 
Relații la teL 0253/211577, e-maibgj® 
musceLro

• firmă de birotică și papetărie angajează 
operator PC facturare. Condftil de luau și 
salarizare atractive. Expediau CV ta nr. de 
fax 224549,230899.

CASE DE MARCAT ACTIVA
MAGAZINE. PISTE. 

RESTAURANTE. BARURI. 
MASAZtNE ENGROS. 

HOTELURI
Moeleit la prețuri cu TVA 
tacr- _ Ml etos la T. 'Mb fMM*

MMUMM ACTIVA
SĂOG Electronics sril
Oeva. Bd QECEBAl LS-parter 
Tetehu C2M233 0SS

. 9 ratoare. 3 ravete TVA
■ M44 «fitote prpgramNvl»
• # «âfdteR * S®
• pregM L® Jl 6RBU
- Mrprmwmto tenwcâ 8 knosoc 
-îmteri»teRs232
PC c*tro Wfa dmr

• regunuridaktcruwPC
• mpnmant* tara» 

sârmntai» 15O-2WV 1 3Ah
- BATERIE TAMPON «V113 Ah
- foateMi muihpte de programme 
conform tegrstaber m ugoar»

REALITATEA TV DEVA

StEALTFATEA W

MARȚI, 28 iunie
10.30-11.15: AUDIENȚA IN DIRECT 

(talk-show) 
16.00-16.45: OCHIUL DE STICLĂ

Italk-show-preluare Alpha TV Alba lulia)
16.45 ■ 17.00: ȘTIRILE REALITATEA TV DEVA

(știri locale)
21.45 ■ 22.00: ȘTIRILE REALITATEA TV DEVA

(știri locale)
(24964)

RECLAME

Suntem alături de familia îndoliată la trecerea in neființă a 
celui care a fost și rămâne poetul

IV MARTTNOVICI
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Editura F-mia, dir. poeta Paulina Popa

• al acun șansa unei cariere cu câștiguri finan
ciare deosebite pentru tine, ocazie excelentă de 
serviciu suplimentar folosind o mică parte din 
timpul liber. Tel. 0746/054005.

0254/219340,0743/013245,0743/013275.

• SC Hartane Instal SRL Deva angajează 
personal pentru magazin do înstelați șl 
amenajări interioare. CV-urte se depui bl 
clădirea Cepromin, etaj 3, camera 311 
Ratați suptmentare la teL <054/220313.

• SC Dariane Instal SRL Deva angajează 
respoosabi magazin amenajări bderioare. 
Cerințe: bun organizator și coordonator, 
experiență ta domeniu CV-orite se depun 
te dâdfrea Cepromin, et 3, camera 311 
Ratați supămentare ta teL «25472(313,

• societate comeretală angajează croito- 
rese și muncitoare necalificate. Se oferă 
salariu atractiv șl bonuri de masă TeL 
0254/211266, Deva, Depozitelor, nr. 5.

• Mcfetafe coiMFctatt MițjfeMzA fe^feMr 
tutoș mitelni confodfl metale*, avonl de 
vanzan, wwn aoRrounon h ruuwi 
nacaMcațL CV-ufie se trimit ta fax 
0254/219300. Rotați la teL 0723/439824, 
0744/0342091

■ gestionar ai experiență ta i «tiuita 
mobU, ta Deva, vârste 40 - 45 anL CV-ufie 
se vor tihnite ta airtwii lotlxȚwnaăde nu 
teL 0720/0752(1

angajează operator calculatot. Condiții: ex
periență în domeniu, operare Ciel constitu
ie un avantaj. Tel. 0788/394795,07884)40492

1. Cod, două puncte 2. Nume arap, virgulă 8. Text anunț

4. Preț, două puncte, 5. Tel., două puncte
suma (milioane = mii.
iar mii = M)

6. Prefix gi număr 
de telefon

01 - Vând ap. 1 cameră 
02 - xT ap. 1 4
03 - Vând ap. 2 camere 
04 - Cumpăr ap. 2 camere 
06 - Vând ap. 3 camere 
06 - Cumpăr ap. 3 camere 
07 - Vând ap. 4 camere 
08 - Cumpăr ap. 4 camere 
09 - Vând ap. 5,6 camere
10 - Cumpăr ap. 5,6

camere
11 - Vând ap. la casă
12 - Cumpăr ap. la casă
13 - Vând case, vile
14 - Cumpăr case
15 - Vând case de vacanță
16 - Cumpăr case de vacanță
17 ■ Vând case la țară
18 - Cumpăr case la țară
19 - Vând garsoniere
20 - Cumpăr garsoniere
21 - Vând terenuri
22 - Cumpăr terenuri
23 - Vând locuri de vad
24 - Cumpăr locuri de veci
25 - Vând spații comerciale
26 - Cumpăr spații comerciale

27 ■ Vând alte imobile
28. Cumpăr alte imobile
29 ■ Imobile chirii
80 - Imobile schimb
31-Vând finanțe
M. Cumpăr finanțe
33-Asocieri
34 ■ Oferte Împrumuturi
85 ■ Solicitări Împrumuturi
36 ■ Auto românești -

Vănzări
37 ■ Auto străine - Vânzări
38 ■ Microbuze, dube
39 ■ Camioane, remorci
40 ■ Utilaje, unelte, Industriale 

șl agricole
41-Moto-velo
42 ■ Piese, accesorii
43-Garaje
44 - Auto ■ Cumpărări
45 - Auto ■ Chirii
46 ■ Auto ■ Schimb
47 - Mobius' |1 intstoare
48 - Televizoare
49 - Audio-video, antene d

instalații satelit
50 ■ Aparate foto d telefonice
51 ■ Calculatoare |i accesorii

52 - îmbrăcăminte, Încălță
minte, articole spart

53 - Materiale de 
construcții

54-Bijuterii
56-Artă, antichități cârti, 

reviste
58 - Klectrocasnice
57 - ETsnto |i animale, 

agroalimentare
58 ■ Medicamente, 

instrumente medicale
6B - Articole pentru copil
80 - Instrumente muzicale 
61-Abale
82-Pierderi
S3-Citeții
64-Licitații
66-Apeluri
66-Umanitare
87-Felicitări
88 - Mulțumiri
88 - Matrimoniala
70-Absolviri
71 - Solicitări servicii
73 ■ Prestări servicii
73-Solicitări locuri de 

muncă
74 - Oferte locuri de muncă

mailto:deva@nationalfm.ro
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Vând ap, 1 cameră (01)
• camert dfflto în Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
• amară cămki, Hunedoara, etaj intermediar, 
lavabil chiuvetă în cameră, preț 85 mii. lei, neg. 
Tel. 747798,0742/872106,0742/902488 (Tina Terra 
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 Propesd, dec., et. 2, balcon, bloc 
cărămidă, bine întreținută, mobilată, tel. 
0732/660160,211587. (Evrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2 ocupabile imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
• zona tada, etaj 4, suprafață totală 30 metri 
pătrați, ocupabilă imediat Preț 480. mii. lei, tel. 
219470. (Multlprima)
• ana Mu Maniu, etaj intermediar, utilată 
complet balcon închis. Preț 650 mii. lei, tel. 
219470. (Multlprima)
• doc, compM mobilată, geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, Preț 
21.000 euro, Tel. 0745.411.449. (Agenția imo
biliară Nr.l)
• VW ganonieră, confort 1, dec, bucătărie, 
baie, balcon închis, ocupabilă imediat, zona b- 
dul Decebal, bl. 15, tel. 0741/154.401, 227542, 
(seara). (Garant Consulting)
• zona Bntnescu, bloc de cărămidă, nou, deco
mandate, mărită ST 56 mp, se mal poate face o 
cameră, parchet gresie, faianță, centrală 
termică, preț 1100 mii lei, negociabil, tel. 
0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Dada, decomandate, parchet apometre, 
gaz contorizat, ocupabilă imediat preț 460 mii. 
lei, negociabil, tel. 0745/302200, 0723/251498 
(Fiesta Nora)
• zona Dada, contorizări, parchet dublă etaj 
intermediar, fără amenajări, preț 550 mii. lei neg. 
Tel. 0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj 3, decomandată ST. 48 mp, 
amenajări și modificări deosebite, parchet 
laminat gresie, faianță spoturi, rigips, preț 880 
mii. lei negociabil, tel. 0723/251498 0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Ștrand, etaj intermediar, semideco- 
mandată balcon închis, contorizări, parchet 
gresie, faianță ocupabilă chiar astăzi, preț 530 
mii. Ier negociabil tel. 0745/302200,0788a65703. 
(Fiesta Nora)
• zona Decebal decomandată balcon, apo
metre, gaz 2 focuri, repartitoare căldură 
parchet ocupabilă astăzi, preț 770 mii. lei neg., 
tel. 0745/302208 0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona Dorobanți, etaj intermediar, decoman
date, ST 47 mp, balcon mare, contorizată total, 
termopan, parchet gresie, faianță se dă și 
mobilată ocupabilă chiar astăzi, preț 900 mii. lei, 
negociabil, tel. 0745/302200,0788/165703. (Fiesta 
Nora)
• zona Zamfiresaț dec, etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 millei. 2352080721/985258 (Rocan 3000)
• zona M. Eminescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă et 1, dea, contori
zări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona MMș8 dec, mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei. Tel. 235208 0721/744514. (Rocan 
3000)
• zona Mărăștt vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208, 0724/620358 (Rocan 3000)
• decomandate, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa 
Grande)
• ofertă excepțională! Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comanda preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
• Deva, cartier Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
• semidec, parchet faianță gresie, contorizări, 
zona Gojdu, preț 490 mii. lei, tel. 235.019, 
0727/707880,0727/508610. (Casa de Vis)
• dec, st 40 mp, 2 bă, parchet, centrală termică 
balcon, etaj intermediar, zona centrală preț 900 
mii. lei, tel. 235.019, 0727/707880, 0727/508610. 
(Casa de Vis)
• dec, st 32 mp, balcon închis, contorizări totale, 
mobilată utilată zona Miorița, 800 mii. lei, tel. 
235.019,0727/707880,0727/508610.  (Casa de Vis)
• dec, etaj 2, complet contorizată formată din 
cameră hol, baie, Aleea Romanilor, preț 330 mii. 
lei, neg., tel. 223400, 0743/103622, 0720/387896. 
(CasaBetania)
• dec, suprafață mare, parchet balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu interfon, Decebal, 
preț 700 mii. lei, neg., tel. 223400,0724/169303, 
0741/120722. (Casa Betania)
• garsonieră 2 camere, contorizări, gresie, 

faianță repartitoare, parchet baie cu cabină de 
duș, recent renovată Aleea Romanilor, preț 500 
mii. lei, 0743/103622,0724/169303. (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)
• semidecomandat^ zona Gojdu, parchet, gre
sie, faianță lavabil, gaz contorizat, apometre, 
gigacalonmetru pe scară preț 465 mii, nego
ciabil. Tel. 228540,0788/299904. (Ag.Ella)
• 2 camere, zona Dacia, gresie, faianță apo
metre, gaz contorizat etaj 3, ocupabilă imediat 
preț 520 mii. Tel. 228540,0788/288818. (Ag.Ella)
• decomandată zona Dorobanți, balcon con
struit termopan, gresie, faianță parchet lami
nat ușă metalică apometre, gaz contorizat, o- 
cupabilă imediat Tel. 228540, 0722/566938 
(Ag.Ella)
• 2 camere plus baie, zona Dacia, etaj 2, 
apometre, gaz contorizat parchet etaj 2, preț 
550 mii., negociabil. Tel. 228540, 0722/566938. 
(Ag.Ella)

• garsonieră tona Dacia, dec, modificări, 
gresie, faianță contorizări, ST 30 mp, preț 470 
mii. lei, neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)
• zona Decebal, etaj 1, contorizări, amenajată 
preț 25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939, 
0726/269713. (Eurobusiness)
• Micro 3, Hunedoara, etaj 3, centrală balcon 
închis, instalații sanitare noi, preț 340 mii. lei, 
neg. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488 (Tina 
Terra Mia Hunedoara)
• Himedoara, zonă centrală et 2, centrală nouă 
lavabil, bine întreținută preț 395 mii. lei, neg. Tel. 
747798 0742/872106, 0742/902488 (Tina Terra 
-Mia Hunedoara)
• zona IHon, et 4, convertor + boiler, preț 360 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• zona pare 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, neg. Tel. 
0741/130.438 (Profil Expert Hunedoara)
• ta Hmsdoara, zona Parâng, convertor, lavabil, 
gresie, preț 250 mii. lei, neg. Tel. 0724/379377. 
(Profil Expert Hunedoara)
• etaj 2, zona Dunărea, 480 milioane, neg. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)

• ki Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika'

Vând ap. 2 camere (03)

• zona Kogălnlceanii, decomandate, parchet, 
contorizări, balcon, 56mp, ocupabi imediat preț 
32.000 euro, tel. 0742/290024. (Prima-lnvest)
• zona L Maniu, decomandate, balcon mare, 
contorizări, et 1, parchet 56 mp, gresie, faianță 
et 2, preț 30.000 euro, negociabil, tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)
• zona Dada, parchet gresie, faianță reparti
toare căldură et. 3, preț 750 mii. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona Mnondul, decomandate, contorizări, 
balcon închis, preț 800 mii. lei, negociabil, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• urgent decomandata zona Zamfirescu, et 1, 
50 mp, parchet complet contorizat interfon, 
preț 880 mii. lei, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• ultracentral, et 3 din 4,56 mp, balcon mare, 
contorizări, parchet preț 950 mii. lei, negociabil, 
tel. 0720/093406. (Prima-lnvest)
• urgent semidecomandate, parchet lamelar, 
gresie, faianță moderne, contorizări, lavabil, 
ocupabil imediat, preț 640 mii. lei, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona 22 Decembrie, etaj intermediar, gresie, 
faianță parchet 2 balcoane. Preț 1,250 mid. lei, 
tel. 219470. (Multlprima)
• zona Teior, etaj intermediar, gresie, faianță 
balcon. Preț 730 mil. lei, telefon 219470. (Multi- 
prima)
• zona Dada, et. 3, semidecomandate, fără 
îmbunătățiri, apometre, balcon închis, 720 mii. 
lei, tel. 206003. (Mimason)
• zona PoRțla Municipiului Deva, et 2, semide
comandate, neamenajat, stare bună preț 920 
mii. lei, 206003. (Mimason)
• zona pieței decomandate, et 3,58 mp. balcon 
închis, contorizări, liber, preț 1,15 mid. lei. tel. 
0745/159608 215113. (Mimason)
• zona Gojdu, semidecomandate, et. 3, 
bucătărie mărită gresie, faianță contorizări, 
parchet paluxat, balcon închis, preț 950 mii. lei, 
tel. 206003. (Mimason)
• zona centrală semidecomandate, et 3, 
neamenajat apometre, gaz 2 focuri, debranșat 
termic preț 950 mii. lei, tel. 0745/640725,206003. 
(Mimason)
• zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 linii, lei, neg. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă, contorizări, 
parchet, gresie, faianță apartament foarte 
îngrijit preț 585 mii., neg. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală împăratul Traian, parchet, 
modificat contorizări, preț900 milioane lei, neg. 
Tel. 235208,0721/744514. (Rocan 3000).
• ocazie, zona piață, decomandate, etaj 1, 
parchet, balcon, ocupabil imediat preț 28.000 
euro, neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)
• zona Micro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 
milioane lei, neg. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zonă centrală l. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000)
• semidecomandate, str. Bejan, CT, gresie, 
faianță balcon, vedere deosebită 660 mii. lei, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• zona Favorit, decomandate, amenajat 
modern, preț 1,1 mid. lei, negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• zona Liceului Pedagogic, amenajat modern, 
centrală termică pereți izolați, instalații sanitare 
și electrice noi, parchet lamelar, gresie, faianță 
geam termopan, preț negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• Dada, 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
'570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786.578. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• Zamfirescu, decomandate, et. bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid, lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• decomandatei living, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)

• Gojdu, decomandate, et bun, parchet gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• Aleea Crișukri, semidec., et bun, foarte 
frumos, gresie, faianță termopan, balcon închis. 
Preț neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• etaj 3, circuit, gresie, faianță balcon închis, 
contorizări, bine intreținut, Zamfirescu, preț 980 
mii. lei, tel. 223400,0724/169303. (Casa Betania)
• etaj 3, decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet, bine întreținut zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg., tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (CasaBetania)
• etaj 3, balcon închis, contorizări, gresie, 
faianță bine întreținut zona Aleea Pescarilor, 
preț 970 mii. lei, neg., tel. 223400,0743/103622, 
0720/387896. (Casa Betania)
• zonă ultracentrală semidecomandate, etaj 3, 
balcon, parchet, faianță contorizări, bine 
întreținut preț 950 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona Dada, pe bulevard, în circuit balcon 
închis, parchet laminat nou, gresie, faianță, ușă 
metalică contorizări, preț 850 mil. lei, negociabil, 
tel. 0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona Dadă circuit etaj 3, ST 50 mp, cu balcon 
închis, parchet, gresie, faianță, gaz 2 focuri, 
apometre, preț 755 mii. lei, negociabil, tel. 
0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona EmkiHcu, etaj 3, apometre, gaz conto
rizat apartament standard suportă modificări, 
ocuoabil chiar astăzi, preț 670 milioane lei, nego
ciabil, tel. 0788/165703, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zona DocobaL decomandate, etaj 2, vedere la 
bulevard, balcon mare, termopan, uși schim
bate, parchet laminat, gresie, faianță se dă și 
mobilat, amenajat și modificat deosebit (pentru 
pretențioși), preț 1480 milioane lei negociabil, 
Tel. 0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona Uzo Balcan, la stradă parchet laminat 
gresie, faianță apometre, gaz 2 focuri, convec
tor, ocupabil în 24 ore, preț 525 mil. lei negocia
bil, tel. 0723/251498,0745/302200.  (Fiesta Nora)
• zona loan Corvin, decomandate, amenajat și 
modificat stil occidental potrivit pentru 
pretențioși, termopan, parchet stejar bine 
întreținut gresie, faianță rigips, spoturi, 
contorizări, boxă preț 1120 mii. lei negociabil, 
tel. 0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona Bejan, etaj intermediar, decomandate, 
modificări, balcon închis, centrală termică 
calorifere noi, parchet nou, gresie, faianță 
spoturi, uși schimbate, preț 530 mii. lei, nego
ciabil, tel. 0745/302200, 0723/251498 (Fiesta 
Nora)
• decomandate, zona Straiului, etaj intermediar, 
fără mari îmbunătățiri, merită văzut, preț 360 
mii., ușor amenajat Tel. 228540, 0788/299904 
(Ag.Ella)
• semidecomandate, etaj 2, balcon închis, mare, 
contorizări, parchet zugrăvit proaspăt ocupabil 
imediat preț 800 mii. Tel. 228540,0788/299904 
(Ag.Ella)
• foarte urgent semidecomandate, zona împă- 
rataul Traian, gresie, faianță parchet, zugrăvit 
în lavabil, bucătărie modificată preț 890 mit 
negociabil. Tel. 0788/299904. (Ag.Ella)
• semidecomandate, zona bdul Dacia, etaj. 3, 
parchet gresie, faianță termopan la dormitor, 
proaspăt zugrăvit contorizat complet preț 750 
mii. Tel. 228540,0722/566938 (Ag.Ella)
• decomandate,convector, zona Minerului, gaz 
contorizat, 3 focuri, apometre, balcon închis, 
gresie, faianță convertor, ușă lemn masiv, preț 
800 mii. Tel. 228540,0788/299904. (Ag.Ella)
• decomandate, zona I. Corvin, bucătărie cu 
balcon, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet forme rigips cu spoturi, 
supermodern, boxă parțial modificat, preț 1,160 
mid., negociabil. Tel. 228540, 0722/566938. 
(Ag.Ella)
• decomandate, zona Neptun, etaj 3, apometre, 
gresie, faianță balcon închis, zugrăvit în lavabil, 
preț 1,150 mid., negociabil, Tel. 228540, 
0788/888818 (Ag.Ella)
• semidecomandate, zona bulevard, contori
zări, parchet etaj 2, preț 1,050 mid., negociabil. 
Tel. 228540,0722/566938 (Ag.Ella)
• decomandate, gaz contorizat, apometre, fără 
mari îmbunătățiri, zona Gojdu, etaj intermediar, 
preț 750 mii. Tel. 228540,0788/299904. (Ag.Ella)

• zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut, ocupabil în 
timp scurt, vedere spre bulevard, preț 13 mid. 
lei, negociabil, tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona Zamfiresai, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,,211587. (Evrika)
• decomandate, cărămidă gresie, faianță, 
parchet, lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, 
preț 870 mii. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona bduL Decebal, et. 3, vedere spre bule
vard, 60 mp, amenajat, ocupabil imediat preț 
negociabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• semidecomandate, bucătărie modificată 
contorizări totale, zona împăratul Traian, preț 
900 mii. lei, neg., tel. 235.019, 0727/707880, 
0727/508610. (Casa de Vis)
• decomandate, contorizări, balcon, îmbu
nătățiri, zona Zamfirescu, preț 900 mii. lei, tel. 
235.019,0727/707880,0727/508610. (Casa de Vis)
• superamenajat gresie, faianță parchet, 
contorizări, ocupabil imediat, et. 1, posibilitate 
balcon, zona Dacia, preț 670 mii. lei, tel. 235.019, 
0727/707880,0727/508610. (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, et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
• zona L Maniu, etaj intermediar, amenajat 
contorizări, parchet, gresie, faianță vedere 
deosebită preț 1,2 mid. lei, neg. Tel. 0745/666447. 
(Rubin's Home)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, centrală ter
mică gresie, faianță parchet, merită văzut preț 
770 mii. lei, neg. 0745/666447. (Rubin's Home)

ANUNȚ n
Oficiul Registrului Comerțului 

de pe lângă Tribunalul Hunedoara 
organizează în data de 14.07.2005, ora 1O.OO, la sediul său 
din Deva, b-dul Decebal, bloc P, mezanin

CONCURS
în vederea ocupării următoarelor posturi:

-1 post referent studii medii (încadrare pe perioadă nede
terminată)
-1 post referent studii superioare juridice (încadrare pe 
durată determinată)

Tematica, bibliografia, precum și actele necesare pentru parti
ciparea la concurs sunt afișate la sediul Oficiului Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara din Deva, b-dul 
Decebal, bloc P, mezanin.

• zona Liliacului decomandate, amenajat 
recent, contorizări, parchet, ocupabil imediat 
preț 1,030 mid. lei. Tel. 0745/666447. (Rubin’s 
Home)
• zona Dada, etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabil, vopsit, se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă Merită văzut! Preț 660 mii. lei, neg. 
Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)
• zona Kogălniceanu, în circuit etaj intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță preț 1,1 mid. 
lei. Tel. 0745/666447, 0254/234401. (Rubin's 
Home)
• zonă centrală etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită preț 1,030 mid. lei, neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
• ultracentral vedere la Cetate, modificat ST 65 
mp, 2 balcoane, parchet nou, merită văzut etaj 
intermediar, preț 1,250 mid, neg. Tel. 
0745/666447,0727744923. (Rubin's Home)
• semidecomandate, zona împăratul Traian, 
preț 900 milioane lei, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
• decomandată LDIacuM, gresie, faianță 
parchet lamelar, lavabil, balcon închis, preț 1,020 
mid. lei, neg. Tel. 0723/829060, 0746/891619. 
(Eurobusiness)
• super ofortăl Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, 2 balcoane, etaj interme
diar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)
• decomandată etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1,250 mid. lei. Tel. 0720/869918 (Casa 
Grande)
• semidecomandate, contorizări, parchet, 
cărămidă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0720/869918 (Casa Grande)
• semldecomandată contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)
• Deva, cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974 (Casa Grande)
• urgent Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014 (Casa Grande)
• semldecomandată Micro 6, etaj 1,2 focuri, 
gaz, parchet preț 260 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandată Micro 5, parter înalt amenajări 
interioare, centrală termică preț 700 milioane 
lei. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• semldecomandată zona Dunărea, amenajat, 
balcon închis, preț 730 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandată Micro 5, etaj 1, balcoane 
închise, centrală termică preț 820 milioane lei. 
Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• semldecomandată Micro 5, etaj 4 fără 
îmbunătățiri, preț 170 mii. lei, neg. Tel. 
0741/130.438 (Profil Expert Hunedoara)
• decomandată zona Cantină etaj intermediar, 
CT, gresie, faianță ușă metalică instalații noi, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 0724/379377. (Profil 
Expert Hunedoara)
• semldecomandată zona Gării, parchet gresie, 
faianță ușă metalică bun de privatizare, preț 
600 mii. lei, neg. Tel. 0724/379377. (Profil Expert 
Hunedoara)
• Micro 2, etaj 2, preț 525 mii. lei. Tel. 747798 
0742/872106,0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)
• Micro 6, modificat etaj intermediar, zonă 
bună boiler, preț 275 mii. lei, neg. Tel. 747798 
0742/872106,0742/902488 (TinaTema Mia Hune
doara)
• zona gării confort 1, parter, balcon închis, 
contorizări, preț 435 mii. lei, neg. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (Tina Tema Mia Hune
doara)
• Hunedoara, Micro 4, parter, preț 455 mii. lei, 
neg. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488  (Tina 
Tema Mia Hunedoara)
• Hunedoara, OM, decomandate, centrală mo
bilier la comandă gresie, faianță instalații sani
tare noi, 795 mii. lei, neg. Tel. 747798,0742/872106, 
0742/902488. (Tina Tema Mia Hunedoara)
• zona Bucegi etaj 2, centrală 640 mii., neg. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Bucegi fără îmbunătățiri, 450 mii., neg. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Teatru, decomandate, centrală 800 mii. 
neg. Tel. 718706,0745/354575. (Ag.Omega Imobil
iare Hunedoara)
• zona Micro 6, et. 1, ușă metalică 430 mii., neg. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Micro 5/1, et 1, centrală amenajat 720 
mii., neg. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Artima, et. 3, ușă nouă 620 mii. neg. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona OM, parter înalt 700 mii., centrală Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• zonă bună în Deva, de prefer™» -taj inter
mediar, plata imediat, tel. 0745/253662,211587. 
(Evrika)
• urgent zonă bună plata imediat, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)

• zona L Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică 
termopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil 
imediat, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bduL N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
centrală parchet, ocupabil în 24 de ore, preț 1,3 
mid. lei, negociabil, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• zona Dorobanți et 2, centrală termică fără 
îmbunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, negociabil, tel. 0723/660160,211587. 
(Evrika)
• zona Progresii et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 1,5 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona G, Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et. 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, tel. 0745/253662. (Evrika)
• urgarrt, decomandate, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro negociabil, telefon 0726/826624. 
(Temporis)
• zona Zamfiresai, decomandate, parter, de
osebit pentru spațiu comercial sau birouri, 
vedere tn trei părți, contorizări, gresie, faianță 
parchet, modificări la bucătărie, preț 38000 euro 
neg, telefoane 0745/302200,0723/251498 (Fiesta 
Nora)
• zona Dtcobal etaj 2, decomandate, hol mărit, 
vedere în 2 părți, 2 balcoane, parchet, gresie, 
faianță preț 1300 milioane lei, negociabil, tele
foane. Telefoane 0745/302200, 0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• zona Progresul etaj 2, decomandate, ame
najat și modificat stil occidental (vino să vezi), 
centrală termică tel. 0788/165703,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Piață decomandate, parter înalt, balcon 
mare închis, cu beci, vedere în 2 părți, centrală 
termică parchet stejar, preț 1300 mii. lei neg., 
urgent! Tel. 0745/302200, 0723/251498 (Fiesta 
Nora)
• urgent dec, zona piața centrală centrală 
termică balcon închis, parchet, 78 mp, ocupabil 
imediat preț 1,25 mid. lei, tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• zona piață bloc cărămidă parchet apometre, 
1,23 mid. lei, urgent, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• dec, baton închis cu termopan, contorizări, 
ușă metalică mobilă dormitor nouă et. 2, 
ocupabil imediat, preț 1,030 mid. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona Dorobanți dec., 2 balcoane, 2 băl, 77 mp, 
et. 3, preț 1,5 mid. lei, tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• zona piață bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, neg. 
Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 3000)
• zonă ultracentrală bloc cărămidă amenajat 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208 0721/985258 (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 Minerului, etaj 1, balcon 
mare, construit centrală termică gresie, faianță 
parchet, instalații sanitare noi, calorifere noi, 
preț 1.100 mid., negociabil. Tel. 228540, 
0780/299904. (Ag.Ella)
• semidecomandate, etaj 1, str. Scărișoara, cu 
CT, parchet, ocupabil imediat, 26.000 euro, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• decomandate, bucătărie, faianță gresie, 2 băi 
cu faianță și gresie, 2 balcoane, garaj, boxă zona 
Dallas, preț 23 miliarde lei, negociabil. Relații la 
tel. 0741/154401, 227 542 (seara). (Garant 
Consulting)
• decomandate, bucătărie, faianță 2 băi cu 
faianță balcon, etaj intermediar, zona împăratul 
Traian, preț 45.000 euro, negociabil, tel. 
0741/154401,227 542. (Garant Consulting)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, balcon, hol 
central, preț 1,05 mid. lei, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• zona N. Bălcescu, etaj intermediar, suprafață 
80 mp, utilată complet, balcon închis. Preț 1.050 
mii. lei, tel 219470. (Multiprima)
• zona Neptim, parter, utilat complet, suprafață 
80 mp. Preț 45.000 euro, telefon 219470. (Multi
prima)
• decomandate, contorizări, termopan, ame
najat, mobilier, bucătărie la comandă etaj inter
mediar, zona Mărăști, preț 15 mid. lei, neg., tele
foane 235.019, 0727/707880,0727/508610. (Casa 
de Vis)
• semidecomandate, gresie, faianță modificări 
interioare, modernizat, contorizări, etaj inter
mediar, zona Gojdu, preț 1,5 mid. lei, neg., tele
foane 235.019, 0727/707880,0727/508610. (Casa 
de Vis)
• decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet, repartitoare, zona Mihai 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg., tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Dada, decomandate et bun, bloc cărămidă 
parchet, gresie, faianță ușă metalică Preț 820 
mil. lei, neg. Tel.0788'497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• zona Eminescu, decomandate, et. 3,2 băi, 
balcon închis, cămară debara, parchet peste 
tot, gresie, faianță preț 1,450 mid. lei, tel. 215113, 
0745/159608 (Mimason)
• zona Zamfirescu, decomandate, parter, 
pretabil birouri, sediu firmă cabinet, preț 38.000 
euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Gojdu, semidecomandate, et. 1, 
bucătărie modificată parchet laminat con
torizări, preț 13 mid. lei, tel. 0745/159608. 
(Mimason)

r
BCR SA - Sucursala Județeană 

Hunedoara
prin executorul bancar GLIGOR ȘTEFAN LUNGAN, vinde la licitație 

_____  publică:
- apartament 3 camere și anexe, 62,67 mp, situat în Deva, str. 
Mihai Eminescu, nr. 19B, ap. 8, preț de începere a licitației 

II 1.350.000.000 lei. Data licitației - 29.06.2005, ora 11.
■ apartament 4 camere și anexe, 90 mp, situat în Deva, Aleea 

^Qgr Saturn, bl. 23, sc. A, ap. 8, preț de începere a licitației 
■V 1.400.000.000 lei. Data licitației - 29.06.2005, ora 12.

Persoanele interesate pot participa la licitație, depunând la CEC o 
cauțiune de participare de 10% din valoarea de începere a licitației, 
participarea la licitație fiind admisă doar persoanelor care se prezintă cu 
recipisa în original prin care dovedesc consemnarea cauțiunii la dispoziția 
executorului bancar GLIGOR ȘTEFAN LUNGAN. Cauțiunea se restituie 
celor care nu căstigă licitația.

Informații la telefoanele 0254.230.207, 0254.230.208 și 
0254.211.745, int. 67.
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, • zona Spitalul Județean, 2 băi, 3 balcoane, fără 
îmbunătățiri, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona L Creangă decomandate, et. 3, 2 băi, 
balcon închis, contorizări, neamenajat, preț 
45.000 euro, tel. 215113. (Mimason)
• zona Uceul de Muzică decomandate, parter 
înalt cu balcon închis, contorizări, gresie, faianță 
garaj, preț 1,6 mid. lei, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• zona Miorița, semidecomandate, parchet 
peste tot gresie, faianță contorizări, calorifere 
noi, termopan peste tot, ușă metalică aer 
condiționat, et. 4, cu țiglă preț 15 mid. lei, tel. 
0740/173103. (Mimason)
• 1 Decembrie, modificări, termopan, gresie, 
faianță balcon 10 m, ST 65 m, preț 40.000 euro. 
Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• ultracentral parchetat total, baie și bucătărie 
cu gresie și faianță bine întreținut, contorizări, 
preț 36.000 euro, neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's 
Home)
• decomandate, ultracentral împăratul Traian, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)
• decomandate, ultracentral 1 Decembrie, 
amenajat gresie, faianță termopan, contorizat 
total, preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)
• etaj 1, zona Dunărea-gară 825 mii. neg. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• etaj 2, decomandate, Micro 5, Preț 620 mii. neg. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• Micro 8 modificat 550 mii. neg. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Fabricii de Tricotaje, centrală 850 mii., 
neg. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobil
iare Hunedoara)
• Hunedoara, Micro 3,2 balcoane, etaj 2, con
vertor, gresie, preț 725 mii. lei, neg. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488 (Tina TerraMiaHune- 
doara)
• Hunedoara, decomandate, OM, în blocurile Q, 
centrală multiple îmbunătățiri, preț 13 mid lei, 
neg. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488 (Tina 
Terra Mia Hunedoara)
• Transilvaniei etaj 2, convertoare, 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 termică 
bucătărie mobilată preț 35.000 euro, neg. Tele
foane 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hur’ 
doara)
• Micro 7, modificat din 4 camere, etaj interme
diar, decomandate, centrală termică preț 525 
mii. lei. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• bduL Traian, amenajat, două balcoane 
închise, convertor, preț 750 milioane lei. Tel. 
710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• Micro 8 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, neg. Tel. 0741/130.438. 
(Profil Expert Hunedoara)
• semidecomandate, zona Union, etaj 3, CT, 
multiple îmbunătățiri, preț 900 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0724/379377. (Profil Expert Hune
doara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In zonă bună de preferință et. intermediar, se 
oferă prețul pieței, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• decomandate, cu garaj, în zona împăratul 
Traian, etaj intermediar, preferabil fără 
îmbunătățiri, se face ofertă imediat, cu plata 
urgent, tel. 0254/232808, 0723/251498, 0745/ 
302200. (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 2300 mid. neg., 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• zona Eminescu, decomandate, bloc de cără
midă 90 mp, etaj 1, centrală termică 2 bă, 2 bal- 
coane, parchet, gresie faianță bucătărie modi
ficată, vedere în 2 părți, zonă liniștită preț: 
52.000 euro neg., tel. 0723/251498 0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Progresul decomandate, balcon închis, 
hol central, 2 băi, posibilitate de modificare, 
centrală termică preț 1500 mii. lei negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Crizantemelor, etaj 4, suprafață 85 mp, 
parchet laminat, balcon închis, gresie, făanță 
termopan. Preț 1.450 mii. lei, tel 219470. (Multi
prima)
• zona Liliacului, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 13 mid. lei, 
neg. Tel.235208,0724/620358. (Rocan 3000)

Lichidatorul judiciar al SC PROPET SA - societate în 
faliment, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DE TIP COMPE
TITIV în vederea valorificării de bunuri imobile (mașini, 
utilaje textile etc.) aflate în patrimoniul acestei societăți. 
Licitația va avea loc la data de O3.O8.2OO5, la sediul din 
Petroșani, str. Lunca nr. 117, jud. Hunedoara, unde este 
afișată și Lista cu bunurile de vânzare.
Garanția de participare la licitație este de 30% din 
valoarea bunurilor cumpărate.
Alte informații puteți obține de la lichidatorul judiciar 
desemnat în acest dosar, tel. 0741/168336 sau la sediul 
menționat mai sus.

w
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• zonă centrali, I. Creangă, superamenajat, la 
cheie, et. 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, neg. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• decomandate, zona Saturn, etaj 3, 2 băi, 3 
balcoane, centrală termică, ST 100 mp, preț 1,550 
mid. Tel. 228540,0722/566938. (Ag.Ella)
• decomandate, zona Liliacului, etaj 1,2 băi, 2 
balcoane, gresie, faianță, preț 45.000 euro. Tel. 
228540,0788/299904. (Ag.EI la)
• decomandate, zona bdul Decebal, 2 băi, 2 
balcoane, contorizări, parchet, preț 1,600 mid., 
negociabil. Tel. 228540,0722/566938 (Ag.Ella)
• zona Liliacului, 2 băi, 2 balcoane, lavabil, 
contorizări, preț 1,450 mid. lei, tel. 224926, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• zona bdul Decebal, et. 4/7, neamenajat, preț 
1,6 mid. lei. Tel. 0745/666447, 0740/232043. 
(Rubin's Home)
• zona Bilcescu, colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajat preț 35.000 euro, neg. Tel. 0745/666447, 
0254/234401. (Rubin's Home)
• zona L Creangă, etaj intermediar, 2 băi cu 
gresie și faianță, parchet, centrală termică, toate 
noi, amenajări interioare, bloc de cărămidă, 
merită văzut Preț 47.000 euro, neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
• decomandate, zona Dorobanți, etaj 1, 2 
grupuri sanitare, 2 balcoane, centrală termică, 
suprafață 120 mp, preț 45.000 euro, neg. Tel. 
0741/709939,0746/891619. (Eurobusiness)
• zonă bună, et intermediar, ușă metalică, 
contorizări, balcon închis, preț W mid. lei, nego
ciabil, tel. 0740/126029. (Prima- Invest)
• zona piața centrală, decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, parchet gresie, faianță, contorizări 
complete, et. 3, preț 42.000 euro, negociabil, 
ocupabil imediat, tel. 0721/815781. (Prima- 
Invest)
• Micro V, centrală, decomandate, 920 mii. neg. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara).
• zona CEC, centrală, 2 balcoane. Tel. 718706, 
0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare Hunedoara)
• decomandat* Mkro 5, etaj 1, centrală 
termică, renovat, preț 930 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandat* Dunărea, etaj 1, multiple îmbu
nătățiri, 2 băi, 2 balcoane, preț 850 mii. lei, neg. 
Tel. 0741/130.438. (Profil Expert Hunedoara)

Vând case, vile (13)
• (ir. Hore* 3 camere, bucătărie, baie, st 600 
mp, sau schimb cu ap. 2 camere+diferență, preț 
1,2 mid. lei, negociabil, tel. 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• In Om, zonă ultracentrală 2 camere, 
bucătărie, baie, hol, cămară locuibilă apă gaz, 
curent toate facilitățile, anexe, curte, grădină 
ST 500 mp, FS 30, preț 75.000 euro, neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
• zona MIcoku, construcție de cărămidă 
living, bucătărie mobilată cameră de zi, baie, 
totul nou, lamelar, termopan, centrală termică 
instalații noi, gresie, faianță model nou, 
dormitor, SC 100 mp, curte, terasă grădină ST 
500 mp, canalizare, gaz, apă curent stil occi
dental, preț 57.000 euro, neg. Tel. 0745/666447, 
0727/744923. (Rubin’s Home)
• zonă centrai* suprafața construcției 100 mp, 
suprafața terenului 500 mp. Preț 75.000 euro, tel. 
219470. (Multiprima)
• 3 camere în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet, gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct, zonă centrală preț 4 midi, neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, preț 110.000 
euro, neg., tel. 0788/497.615 (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• zona Călugărenl, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mid. 
lei, Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• Deva, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, 
încălzire centrală st 400 mp, preț 68.000 euro, 
neg., tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Dev*2004,parter+mansanjă,4camere,2băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118.000 euro, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• P+l, Deva, garaj, cămară baie, bucătărie, 
cameră beci, etaj 3 camere, baie, debara, posi
bilități mansardare, scări marmură luminator, 
SC 190 mp, grădină 1600 mp, gresie, faianță 
anexe, gaz contorizat, centrală termică fosă 
septică cu sistem de evacuare, preț 4 mid., nego
ciabil. Tel. 228540,0788/888818 (Ag. Ella)
• Deva, 2 corpuri, lcorp2camere+hol,corp.2-l 
cameră baie, bucătărie, centrală termică nouă 
parchet fosă septică construcție de cărămidă 
curte, grădină ST 600 mp, preț 1,800 mid, nego
ciabil. Tel. 228540,0722/566938. (Ag.Ella)
• 3 camere, pretabilă pentru activități comer
ciale, în Sîntuhalm, curte, grădină st 500 mp, 
apă curent electric, gaz metan, la sosea, preț 
100.000 euro, tel. 223400, 0741/120722, 0724/ 
169303. (Casa Betania)
• casă p+l, 4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopan, st 1200 
mp, Deva, preț 100.000 euro, neg., tel. 
0742/005228,0720/387896. (Casa Betania)
• casă p+2, 6 camere, 2 băi, balcon, terasă 
garaj, construcție nouă zonă rezidențială Deva, 
preț 130.000 euro, neg., tel. 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
• 3 camere, living, bucătărie mare, curte, 
grădină zonă bună Deva, S 460 mp, CT, 
amenajări, preț 82.000 euro, tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• zona Emlnescii, 2 camere, baie, bucătărie, 
curte betonată grădină gaz, canalizare, ST 700 
mp, preț 2,6 mid. lei, tel. 231212, 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• zonă centrală P+l+M, 6 camere, 3 băi, curte 
mare, grădină 2 garaje, preț 150.000 euro, tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• zonă exduMslă 3 camere, sc 120 mp, 
încălzire centrală modernă amenajări recente, 
de calitate și bun gust, 2 garaje, teren 550 mp, 
preț 56.000 euro, negociabil, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• 4camere, bucătărie, baie, gaz, apă canalizare, 
garai, curte, grădină 760 mp, preț 85.000 euro, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• ăi Duv* 4 camere, baie, bucătărie, garaj, inte
rior amenajat, centrală termică canalizare, posi
bilitate de mansardare și construcție nouă ST 
1250 mp, FS 20 m, preț 75000 euro, negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (Fiesta Nora)
• tn Duv* 2 camere, baie, bucătărie, hol central, 
curte, grădină interior amenajat recent, centrală 
termică ST 540 mp, FS 12 m, preț 1500 mii. lei, 
neg., tel. 0723/251498 0745/ 302200. (Fiesta Nora)
• zona CNzId, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 5&000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona central vechi, pretabilă depozit, 3 
camere, curte, 600 mii. neg. Tel. 718706, 
0745/354575 (Ag. Omega Imobiliare Hunedoara).
• trei carnet* anex* canalizare, amenajări inte
rioare, ST 370 mp, preț 47.000 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• casă Hunedoara, zona Chizid, 4 camere, mul
tiple îmbunătățiri, mobilată modern, 2.400 mii. 
lei, neg. 0724/379377. (Profil Expert Hunedoara)

Cumpăr case vile (14)
• tn Deva sau împrejurimi, cu grădină și curte, 
ofer plata imediat, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• wgent, cu plata imediat, Casă cu grădină în 
Deva sau Simeria, tel. 215212 (Prima-lnvest)

Vând case la țară (17)
• la 14 km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, li
vadă st 1 ha, 500 mii. neg, 0726/826624. 
(Temporis)

• 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, fa 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• în Boholt, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modern, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
• la 6 km de Hunedoara, zonă pitorească baie 
cu duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță anexe, gaz, apă fosă septică curte 
betonată grădină st 1700 mp, renovată preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)
• 5 km. de Deva, 2 corpuri, corp 1,2 camere, 
living, bucătărie, hol, pivniță centrală termică 
parchet laminat, termopan, gresie, faianță SC 70 
mp, baie, corp. 2 - bucătărie, baie, cămară hol, 
calorifere noi, curte, grădină ST 1200 mp, preț 
48000 euro, negociabil. Tel. 228540,0788/299904. 
(Ag.Ella)
• la 30 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)
• 3 camere, bal* bucătărie, hol, cămară gară, 
pivniță curte, teren 2 ari, gresie, faianță 
parchet, încălzire centrală zona Sântuhalm, preț 
2 mid. lei, neg., tel. 235.019, 0727/707880, 
0727/508610. (Casa de Vis)
• casă In construcție, 2 etaje, si 420 mp, s teren 
1000 mp, parter living, bucătărie, cameră de zi, 
bale, et 1:3 camere, 3 băi, 2 terase +mansardă 
zona Sântandrei, preț 2,6 mid. lei, tel. 235.019, 
0727/707880,0727/508610. (Casa de Vis)
• zona Cătan, 3 camere, grajd, șură 6000 mp, 470 
mii., neg. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

Vând teren (21)
• In Dwa și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• 4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, fa 
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, tel. 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• panele de teren, cu st 500 mp, fa 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg., tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• loc Timp* intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fa 25 m, apă gaz, canalizare, curent preț 900 
mii. lei, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția imo
biliară Nr.l)
• Dev* 2800 mp, fa 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Simeria, la DN7, st 7.400 mp, fa 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.61Ș. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• la 5 km de Deva, st 90.000 mp, fa 900 m, apă 
gaz, curent, preț 15 euro mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• zona Prelungirea Vulcan, ST 5000 mp, FS 150 
mp, curent gaz, în apropiere apă acces la două 
drumuri, preț 7,5 euro/mp. Tel. 0745/666447. 
(Rubin's Home)
• zona DN7, ST 3300, FS 50 mp, apă gaz, curent, 
toate facilitățile, preț 24 euro/mp, neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
• teren Intravilan, zona Prelungirea Vulcan, ST 
5.200 mp, FS 140 mp, se parcelează preț 8 
euro/mp. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)
• zona Zăvoi, ST 2000, FS 30 m, acces la drum, 
toate facilitățile, preț 25 euro/mp. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
• zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• zona Depozitelor, front la două străzi, 
suprafață totală 5700 mp, toate utilitățile, preț 
12 euro/mp, tel. 219470. (Multiprima)
• zona Iceelor, teren parcelat parcelă 600 mp, 
aprobat în plan de dezvoltare zonal. Preț 18 
euro/mp, tel. 219470. (Multiprima)
• Intravian la DN7, suprafață totală3000 mp, fa 
48 metri, toate utilitățile, zonă comercială exce
lentă Sîntuhalm, zona Alaska, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (Casa Betania)

• Intravian, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, în zonă rezidențială toate 
facilitățile, 10 parcele vândute, preț 21 euro/mp, 
neg., tel. 0740/9144688. 0724/169303, 223400. 
(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 1500 mp, fa 25 m, apă curent 
electric, gaz metan, Str. Depozitelor, în zona 
Fabricii de mătase, preț 40 euro/mp, neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• intravilan, st 500 mp, front stradal 17 metri, 
apă gaz metan, curent electric și canalizare, în 
zona Zăvoi, preț 20 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• intravian, st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate și parcela, zona liceului 
Traian, preț 15 euro/mp, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
• intravilan, st 5700 mp, la DN 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 2.000 mp, front stradal 16 metri, 
apă curent electric, gaz metan, la 5 km de Deva, 
preț 15 euro/mp, neg, tel. 223400,0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)
• ofer pentni închiriat apartament 2 camere, 
mobilat, Al. Armatei, P, contorizări, repartitoare, 
100 euro/lună tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
decomandate, P, cu balcon, zona Caragiale, 
mobilat sau nemobilat, zugrăvit, contorizări. tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
zonă centrală mobilat, utilat, contorizări, preț 
100 euro, tel. 231212, 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
semidecomandate, contorizări, mobilat, zonă 
centrală preț 90 euro, tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)
• ofer ap. 3 camere, zona Dorobanți, amenajat 
ultramodern, utilat cu aparatură casnică 
modernă preț 450 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• ofer ap. 3 camere, zona Eminescu, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică mobilă și utilități 
ultramoderne, preț 350 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• intravilan, 3000 mp, toate utilitățile, apă gaz, 
curent, zonă superbă și selectă împrejurimi, 
preț 15 euro/mp, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• intravilan,5200 mp, fa 25 m, apă curent, gaz, la 
șosea, preț 7 euro/mp, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• urgent, loc de casă în Simeria, st 50 mp, fa 20 
mp, facilități apă gaz, curent, preț 350 mii. lei, 
negociabil, tel. 0742/290024. (Prima-lnvest)
• zona Zăvoi, s 500 mp, preț neg., facilități. 
Relații la telefoanele 0726/269713,0746/891619. 
(Eurobusiness)

SI. mo PROCESSING SIIMCE S.A.
cu sediul in București, str General Berthelot nr. 64 - Punctul de lucru Hunedoara.
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• intravilan, pretabil construcție bloc de 
locuințe, 2560 mp, fa 20 mp, toate facilitățile, 
zona Dorobanți, preț 24 euro/mp, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• Intravilan, zona Ceangăi, loc de casă 715 mp, 
toate facilitățile, preț 37.000 euro, tel. 
0745/640725,0740/173103. (Mimason)
• intravilan, zona Prelungirea Vulcan, loc de 
casă 857 mp, fa 14 m, fântână pe teren, seră 
beci, preț 540 mii. lei, tel. 0745/640725. (Mimason)
• intravilan, 1427 mp, apă gaz, curent, 
canalizare, zona 700, fa 40 m, preț 15 euro/mp, 
tel. 0745/164633. (Mimason)
• zona Clnclș, 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)

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

Vând spații comerciale (25)
• vând . dota» > comercială 420 mp, ‘iau.
Dacia, hală comercială deosebită preț deosebit, 
posibilități rate. Tel. 0723/419974. (Casa Grande)

Alte imobile (27)
• fermă lângă Hațeg, cu5hadeteren,dlncarel 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5S00.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

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. Telefoane 235208 0721/ 
985256,0721/744514,0724/620358. (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere garsonieră decoman
dată complet mobilată Duiliu Zamflrescu, preț 
110 euro/ lună Telefoane 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st 110 mp, Ideal bar-res- 
taurant zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg. 
Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
• ofer garsonieră 2 camere, et. 2, Dacia, mobi
lată contorizări, preț 90 euro/lună ușor nego
ciabil, tel. 0740/173103,206003. (Mimason)
• ofer garai, sub bloc, în zona pieței, preț 70 
euro/lună 0745/640725. (Mimason)
• ofer ap. 3 camere, decomandate, cu garaj sub 
bloc, mobilat, utilat, et 2, zona Micul Dallas, preț 
350 euro/lună, tel. 0745/253413, 206003. 
(Mimason)

• ofer ap. 3 camere, mobilat utilat contorizări, 
zona Mărăștj, preț 200 euro/lună tel. 
0745/266071. (Mimason)
• caut garsonieră sau ap. 2 camere, 
(ne)mobilat de preferință pe termen lung, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer ap. 2 camere, mobilat complet conto
rizări, utilat, zonă excelentă preț 150 euro/lună 
tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• ofer spațiu comercial, 22 mp, cameră+baie, 
zona Piață parter, amenajat occidental, preț 150 
euro/lună tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• ofer pentru închiriere ap.2camere,decoman
date, zonă ultracentrală et intermediar, com
plet mobilat și contorizat preț 130 euro/lună tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• ofer pt închiriere cameră mobilată în Deva, 
cu baie și TV, în regim hotelier, preț 7(XL000/zi, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• ofer ap. 2 camere decomandate, centrală ter
mică proprie, geamuri termopan, complet mo
bilat și utilat cu aragaz, frigider, tv color, mașină 
de spălat automată zona I. Creangă preț 250 
euro/lună tel. 0743/103622,0720/387896. (Casa 
Betania)
• ofer apartament 2 camere, circuit centrală 
termică proprie, complet mobilat și utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Dacia, preț 130 euro/lună 
Telefoane 0724/169303, 0743/103622. (Casa 
Betania)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, supra
față de 250 mp, totul nou, gresie, faianță ter
mopan, centrală termică pretabil pentru sediu 
firmă depozit restaurant preț 1800 euro, neg. 
Telefoane 0741/070106,0726/523833. (Eurobusi
ness)
• ofer șpre închiriere sau vindem spațiu comer- 
cial, s 250 mp, zonă centrală amenajat la cheie, 
totul nou, preț neg. Tel. 0726/523833, 0741/ 
070106. (Eurobusiness)
• oferim spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală zona depozitelor, prețuri negociabile. 
Telefoane 0726/523833,0741/070106. (Eurobusi
ness)
• casă 3 camere, bucătărie, baie, încălzire 
centrală podele laminate, gresie, faianță ter
mopan, lavabil, confort, garaj 2 mașini, preț 500 
euro/lună tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• garsonieră moMlată zona Ștrand, tel. 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• caut spațiu de închiriat zona bdul Decebal sau
1 Decembrie, ST 50 mp maxim, amenajat sau 
neamenajat pe o perioadă lungă ofer prețul 
pieței. Telefon 0745/666447. (Rubin's Home)
• Oferim spre închiriere garsoniere și aparta
mente, mobilate șl utilate, pe diferite zone, de la 
80 euro/lună pană la 300 euro pe lună tel. 
0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)
• 5145 mp, zonaTeatru, amenajat, preț 1,7 mid. 
lei. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• spațiu comercial, 30 mp, central, amenajat CT, 
termopan, preț 200 euro. Tel. 710129, 0740/ 
146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

SC FRONTON COMPANY 
COM SRL DIVA 

b-dul Bâlcescu, bl. 18/32, anunță 
elaborarea primei versiuni a 

planului PUZ Adăpost ovine șl 
porcine, casă îngrijitor" în 

extravilanul comunei Rapoltu Mare, 
i jud. Hunedoara șl declanșarea 

etapei de încadrare pentru 
obținerea avizului de mediu. 

Consultarea, comentariile șl sugestiile 
primei versiuni a planului se vor 
realiza la sediul APM Deva, str. A. 
Vlaicu, nr.25, în termen de 18 zile 
calendaristice de la data prezentului 
anunț.

____________________________________

SC Hidroconstrucția SA - Sucursala 
Râu Mare Retezat,

_ cu sediul în Hațeg, str. Horia, nr. 87, angajează 
______ medic medicina muncii______  
Relații suplimentare se pot obține la sediul unității 

sau la telefoanele 0254/777.746, 0254/770.660, 
0254/770.661, interior 111 - Serviciul Personal.

(25555)

INSPECTORATUL
PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ 

„lancu de Hunedoara" al Județului Hunedoara 
Organizează SELEC[1E DE OFERTE perrtni produsul 

.Cartofi de vată'.
Ofertele vor f depuse la sediul unități noastre din Deva, 

sir. George Coșbuc, nr. 26, jud. Hunedoara, până la data 

de 04.07 2005, ora 15, după ce in prealabil a fost 

achiziționat caietul de sarcini. Valoarea caietului este de 

50.000 lei (5 iei RON).
Pentru informați suplimentare aveț la dispoziție tele
foanele 0254/214.220,0254/214.221, interior 113: 
134; 142 ți fax0254/211.212.

SC ACOMIN SA CLUJ Grupul Șantiere Hunedoara - Deva
cu sediul în Deva, str. Ulpia nr.15, Reg. Com. J12/157/1991, CUI 224385, Tel. 0254/215.294, 218.161, 215.770, fax 0254/218.151 

Vinde la LICITAȚIE următoarele bunuri:
1. Autoizotermă (fără instalație frigorifică), nr. HD15 PPT, marca: RABA10215, an fabricație 1991, motor: RABA ■ preț pornire ■ 110.000.000 lei;
2. Motostivuitor Balkancar (1,51) - preț pornire - 50.000.000 lei;
3. Remorcă (51), nr. HD 80 DGE, marca 2 RBA 5, an fabricație 1985, sarcină utilă: 5.000 kg - preț pornire -10.000.000 lei;
4. Autofurgonetă TV, nr. HD 02 DBX, an fabricație 1989, motor: Brașov, 7 persoane - preț pornire - 25.000.000 lei;
5. Pod rulant monogrindă cu electropalan (3,51 x 9 m), an fabricație 1988 - preț pornire ■ 70.000.000 Iei.

Prețurile nu conțin TVA.
Bunurile ce se vând se pot vedea, zilnic, între orele 08.00 și 15.00, la Baza de Producție a SC ACOMIN SA - GRUPUL ȘANTIERE HUNEDOARA 
- DEVA, situată în localitatea Spini.
Licitația va avea loc la data de 05.07.2005, de la ora 10.00, la sediul firmei, Deva, sțr, Ulpia, nr. 15. în caz de neadjudecare, licitația va fi reluată 
la data de 08.07.05, de la aceeași oră, la sediul firmei.
Informații suplimentare la tel. 0254/215.294, 0254/218.161, 0254/215.770 sau 0788/324.063

RECLAME

parte a unei corporații internaționale mass-media 
A care deține poziția de lider în publicarea de ziare

și servicii Internet în vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

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

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

Cerințe:

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

Oferim:

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

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 Ă, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sanuai@informmedia.ro

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

40 QOO tei >4 tei iw)

DATE PERSONALE -ții VARIANTA ALEASĂ k
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4
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■
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• chioșcul de ziare de lângă Comtim;• chioșcul de ziare din stația (le autobuz Orizont Micro 15;• chioșcul de ziare de lângă Galeriile de Artă Forma;• chioșcul de ziare de lângă Alimentara Dacia;• chioșcul de ziare intersecția Zamflrescu - B-dul Decebal.
CUVi

TEXT PRIMA APARIȚIE

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

mailto:sorina.sanuai@informmedia.ro
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• Tatuaje-problemă. Persoana care i-a făcut 
lui David Beckham tatuajele amenință că îi va 
da în judecată pe fotbalist și pe soția sa dacă 
aceștia vor folosi imaginile realizate de el într- 
o campanie publicitară, scrie Daily Mirror.

Cea mai economică mașină

• „O pseudo-știință". Tom Cruise a criticat 
într-o emisiune difuzată în Statele Unite folo
sirea medicamentelor pentru tratarea depresiilor 
și a afirmat că știe întreaga istorie a psihiatriei. 
„Psihiatria este o pseudo-știință", a spus el.

Cel mai mare tort din lumda'fpst făcut 
duminică, în Polonia. S-au folostyOOO ouă, 
145 kg zahăr, 200 kg unt, 70 k^ făină, 150 
kg ciocolată, 200 kg gem de cadșp și 10 1 
alcool. Tortul a avut 4 m lunglip^,.3,68 m 
lățime și Înălțimea de 1,5 m. epa>

■ Botezată PAC-Car, 
poate să facă un tur în 
jurul lumii cu doar opt 
litri de combustibil.

Zurich (MF) - Potrivit site- 
ului idw-online.de (Informa- 
tionsdienst Wissenschaft), o 
echipă de la Universitatea 
Tehnică Federală din Elveția 
și-a propus să construiască 
un vehicul care să folosească 
cât mai puțin combustibil 
posibil pentru parcurgerea 
unei distanțe cât mai mari. 
Astfel, cercetătorii elvețieni 
au creat o mașină echipată cu 
o baterie care produce e- 
nergie electrică din hidrogen 
și are două motoare electrice. 
Botezat PAC-Car, vehiculul 
nu elimină în atmosferă ni
mic altceva decât apă. în plus, 
mașina nu cântărește decât 30 
de kilograme.

Mașina și-a demonstrat ca
litățile la Shell Eco-Marathon 
desfășurat duminică la La- 
doux, Franța, unde a parcurs 
circuitul folosind doar 1,07

Membru al 
Academiei

Los Angeles (MF) - Ja
mie Foxx, care a obținut 
un premiu Oscar anul 
acesta pentru rolul din 
filmul biografic „Ray”, 
a fost invitat să facă 
parte din Academia A- 
mericană de Film, care 
decernează aceste pre
mii.

Foxx este unul dintre 
cei 112 noi membri ai 
Academiei Americane de 
film.

Foxx și ceilalți vor 
deveni oficial membri ai 
Academiei în cadrul u- 
nei ceremonii din 21 sep
tembrie, la care accesul 
se va face numai pe bază 
de invitație.

în ultimii ani, Acade
mia Americană s-a îm
bogățit cu câte 150 de noi 
membri pe an, dar pare 
decisă să-și controleze 
extinderea, invitând mai 
puține persoane de a- 
ceastă dată.

Demi Moore
(Foto: FAN) 

Imaginea 
Versace

Haga (MF) - Prințesa Maxi
ma, soția de origine argenti- 
niană a prințului Willem 
Alexander, moștenitorul co-

Prințul cu fetița (Foto: epa)

Roma (MF) - După 
luni de speculații, cre
atoarea de modă ital
iană Donatella Versace 
a confirmat că actrița 
hollywoodiană Demi 
Moore va fi noua 
imagine a mărdi. 
La începutul acestui 
an au existat zvonuri 
că Moore i-a pozat lui 
Mario Testino, 
fotograful care a 
lucrat și cu Madonna 
pentru campania 
pnmăvaravară 2005. 
Moore va apărea într- 
o serie de printuri 
pentru Campania Ver
sa® toamnă-iamă 
200&-2006.

Prințul are încă o fetiță

Poluarea amenință războinicii
A

■ Armata de teracotă 
din Xian a început să-și 
piardă culorile din cauza 
expunerii la aer.

Beijing (MF) - Armata de 
teracotă a primului împărat 
al Chinei, de la Xian, una din 
cele mai mari descoperiri 
arheologice din lume, e a- 
menințată de poluare, care 
riscă să distrugă figurinele 
vechi de 2.200 de ani, scrie 
South China Morning Post

Exhumate progresiv în 
ultimele trei decenii, sute de 
figurine din argilă au început 
deja să-și piardă culorile din 
cauza reacției de oxidare 
cauzată de expunerea la aer. 
„Dacă nu facem nimic acum, 

Suplimentează biletele
Londra (MF) - Bob Geldof a anunțat su

plimentarea numărului de bilete pentru con
certul londonez din cadrul Live 8 cu încă 
55.000.

Biletele se adaugă celor 150.000 deja dis
tribuite publicului britanic prin tragere la 
sorți, în urma trimiterii unui SMS. Dovadă 
că cererea a fost imensă sunt cele două mi
lioane de SMS-uri primite de organizatori. 
Noile bilete vor fi distribuite în același mod.

U2, Madonna, Paul McCartney, REM, Rob
bie Williams și Pink Floyd vor cânta 
sâmbătă în Hyde Park, din centrul Londrei.

(Foto: FAN)JFK Jr.

grame de hidrogen. Astfel, 
PAC-Car ar avea nevoie doar 
de opt litri de combustibil 
pentru a face înconjurul lu
mii.

PAC-Car este rezultatul 
unei colaborări între Univer
sitatea Tehnică Federală din 
Elveția, Oficiul pentru Ener
gie, care a oferit sprijin finan
ciar proiectului, Universitatea 
Valenciennes din Franța și 
partenerii industriali ESORO, 
RUAG și Tribecraft.

PAC-Car (Foto: EPA)

roanei Olandei, a adus pe lu
me duminică cel de-al doilea 
copil al cuplului, o fetiță, a 
anunțat serviciul de presă ăl 
casei regale, citat de AFP

Cuplul nu a decis încă ce 
nume va primi fetița, a treia 
în ordinea succesiunii la 
coroană, după tatăl și sora ei 
mai mare.

Prințul Willem Alexander 
și prințesa Maxima mai au o 
fetiță, Catharina-Amalia, năs
cută în decembrie 2003. Po
trivit prințului moștenitor, 
mama și copilul se simt bine.

Armata de teracotă se deteriorează (Fdto: EPA)

peste o sută de ani războinicii 
se vor deteriora atât de mult 
încât galeriile vor începe să 
semene cu niște mine de 
cărbune și nu vor mai avea 
nici o valoare estetică”, a 
declarat Cao Junji, director 
de cercetare la Institutul de 
Mediu de la Academia de

O aventură a lui Lady Diana
Londra (MF) - Lady Diana 

ar fi avut o aventură senti
mentală cu John F. Kennedy 
Jr, fiul președintelui Kennedy. 
Diana și John F. Kennedy Jr 
s-ar fi întâlnit în 1995 la New 
York, când acesta încerca să 
obțină un interviu cu prințesa 
pentru revista George. Ea a 
refuzat interviul, dar a accep
tat să se întâlnească cu John 
Kennedy în apartamentul pe 
care îl ocupa la un luxos hotel 
din Manhattan, explică Si

Științe Sociale din China. Par
ticulele acide suspendate în 
aer au ros suprafața statuilor, 
depunând pe ele o pudră fină 
și amenință soliditatea sta
tuetelor.

Dacă se desprinde un picior 
sau un braț, figurina e dis
trusă în întregime. Caracte

mone Simmons, autoarea unei 
cărți despre prințesă, pe care 
The Sun o prezintă drept „pri
etenă și confidentă” a Dianei.

Potrivit autoarei cărții „Di
ana: the Last Word”, prințesa 
visa să devină prima doamnă 
a Statelor Unite, dacă Kenne
dy Jr ar fi intrat în politică. 
Prințesa ar fi comandat o 
analiză astrologică pentru 
Kennedy și ar fi ajuns la con
cluzia că nu este destul de 
compatibilă cu acesta. 

risticile care individualizează 
fiecare personaj, precum for
ma deosebită a nasului sau 
mustața, riscă de asemenea să 
dispară.
Conservare

Cao se află la originea unei 
inițiative pentru conservarea 
statuetelor, în colaborare cu 
laboratoare din Hong Kong și 
Statele Unite.

Arheologii estimează că 
cele trei galerii a căror exis
tență este cunoscută conțin în 
total în jur de 8.000 de fi
gurine din lut ars reprezen
tând soldați și cai. Până acum 
au fost scoase la lumină în 
jur de două mii de piese, din
tre care 1.172 sunt expuse 
pentru public.

Duminică «ța-■
i de-a 36-a edi- 
ei gay pe Fifth
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