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Fără compensate '
Deva (LJ.) - Planificarea se mnării actelor adiționale de ieri dintre Casa! Județeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara și farmacii, pentru plata rețetelor gratuite și compensate, a fost un eșec totali! pentru că la i bugetul ministerului de resort nu mai sunt bani pentru protecție socială.}jMu se mai eliberează rețete gratuite și compensate până la deblocarea sumei de 10 mii de miliarde din conturile Ministerului Sănătății. Până atunci se vor elibera aceste tipuri de rețete doar pentru patru dintre bolile cronice: hepatita cronică, poliartrita, transplanturile renale și bolile psihice”, precizează Luminița Rodeanu, Colegiul Farmaciștilor Hunedoara.
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0,50 lei (5.000 lei vechi)

Președintele Traian Basescu, prim-ministrul Călin Popescu-Tăriceanu și guvernatorul BNR Mugur 
Isărescu au extras la miezul nopții primele bancnote de la un bancomat.
■ în ultimii 140 de ani, 
România a trecut prin 
trei denominări ale 
monedei naționale.Deva (C.P.) - De astăzi, românii vor avea parte de im leu greu și ceva bani. Noile bancnote și monede vor intra în circulație azi, dar înlocuirea vechilor cupiuri se vâ fane treptat, până la finele anu

lui viitor. în tot acest timp leii vechi și cei noi vor circula în paralel. Noul leu este rezultatul unei împărțiri simple la 10000. Cu alte cuvinte vechile cupiuri pierd din coadă patru zerouri. Moneda națională a României s-a născut la 14 aprilie 1867, printr-o lege dată de Carol I. în perioada celor două războaie mondiale, leul trece prin momente grele. La 7 februarie 1929 se face

prima stabilizare monetară, bazată pe rațiuni economice și care a avut în vedere crearea unei unități monetare pe întreg teritoriul național. Dar după cel de-al doilea război mondial, în 1947, apare cea mai mare bancnotă în valoare de 5.000.000 de lei. Statul comunist a hotărât peste noapte ca, la 15 august 1947, să se facă marea stabilizare. Un leu nou era echivalat cu 20.000 lei

vechi, dar nu se puteau pre schimba toate sumele deț: nute de populație, ci doar î~ limita a 3-5 milioane de lei. în zilele care au urmat sute d< persoane s-au sinucis, au în nebunit sau au rămas pe dru muri. Saci cu bancnote erau băgați în foc sau aruncați la gunoi. Așa se explică de ce persOanele vârstnice au man. festat reticență și au privit c teamă ideea denominării.
SKODA IN DEVA!
Intercar Sibiu, dealer Skoda, vine mai aproape de tine! 
Vă așteptăm în fața Casei de Cultură, vineri și sâmbătă, 
1 și 2 iulie, pentru a vă convinge de calitatea Skoda. Angajează în condiții avantajoase

INTERCAR Sibiu, Ofili, km 303+750, Șelimbăr

Nu ratați întâlnirea ai modelele preferate Superb, Noua 
Skoda Octavia și Fabia.

pentru coordonarea,
de comerț cu amănuntei, cu experiență în domeniu. 

Salariul, la nivel european. *
Interviul va avea loc în data de

02.07.2005, orele 10.00-15.00, în Deva, 
B-dul 22 Decembrie, bl. 45A, parter.

Relații suplimentare și programări la tel. 0744.750.117.
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• Un om de afaceri turc, luat ostatic la 13 ianuarie, la Bagdad, a fost eliberat miercuri și se află .la ambasada Turciei din Irak. Ab-dulkadir Tanrikulu a fost răpit în fața hotelului său de un grup care a atacat un microbuz și a ucis cele șapte persoane de la bord.• Răzbunător. Fostul ostatic suedez, eliberat în urmă cu o lună din Irak după 67 de zile de captivitate, este hotărât să se răzbune pe răpitori și a apelat la un serviciu de mercenari pentru a-i elimina pe membrii grupării responsabile.

Londra ne sprijină integrări

LegMac tat de alilor ta coi patra între da, B(Dej tate d vizita tru di și s-ai tatiloi statul vigoa: tru F< de se cerut

Parlament 
asaltatMoscova (MF) - Aproximativ 100 de membri ai minorității abhaze din Karașaievq-Cerche- zia, republică membră a Federației Ruse, au forțat, miercuri, intrarea în Parlamentul local și au reținut mai mulți de- putați, cerând crearea u- nei „regiuni abhaze” pe teritoriul acestei republici.
Va candida

Gerhard Schroeder

■ Jack Straw a reafirmat 
sprijinul Londrei pentru 
integrarea Bulgariei și 
României în UE în 2007.Londra (MF) - Ministrul britanic de Externe, Jack Straw, a reiterat miercuri sprijinul Londrei pentru integrarea Bulgariei și României în UE în 2007 și pentru negocierile în vederea aderării Turciei, care vor începe în octombrie.Marea Britanie, care preia

de azi președinția Uniunii Europene, va face propuneri de reformare a bugetului comunitar și a directivei Bolkestein asupra serviciilor, a a- nunțat ministrul.
De azi, președintăGuvernul britanic preia președinția Uniunii Europene în condiții foarte dificile, după eșecul summit-ului european de la Bruxelles, unde nu s-a ajuns la un acord asupra bugetului comunitar pentru 2007-2013.

. Premierul britanic, Tony Blair, a refuzat orice discuție asupra rabatului britanic, care permite Londrei să beneficieze de o reducere a contribuției sale la bugetul comunitar, în absența unui acord a- supra Politicii Agricole Comune (PAG), a cărei principală beneficiară este Franța.în plus, voturile negative la referendumurile francez și o- landez asupra Tratatului constituțional au provocat o criză în UE, suspendând procesul de ratificare a Constituției.

„Sunt conștient de parea care există în I tema directivei asup: ciilor”, a continui Straw, adăugând că ponsabilitatea Marii ca stat ce deține pre UE, de a găsi o solul„Sunt unul dintre țirii care am citit în îi proiectul directivei serviciilor - nu este c pe care să o recoma tr-un efort de a găsi c și asta vom și face” liniat oficialul britan

Cod vMosct cienii n turat sc îmbrăc; pantalo scurți, ■ te, blugi ti, în piPazni rie nu accesul măriei * nu resp timentaCons: mai nes echipei „Nu ne nă în si jurnalii îmbraci lucreaz buie si tr-un a: sătui s; în blu cămășii lasă să pe piep spus S tătorul maruh Lușkoi

Roma (MF) - Premierul italian, Silvio Berlusconi, a anunțat că vacandida din partea coaliției de centru-dreapta la alegerile legislative din 2006, el punând astfel capăt speculațiilor privind posibila sa retragere din viața politică. Berlusconi a făcut acest anunț după o întrevedere cu Gianfranco Fini, liderulAlianței Naționale, al doilea partid din coaliție, și cu democrațiiPier Ferdinando Casjni, președintele Ca-___merei Deputa- ților, și Marco Follini, liderul celui de-al treilea partid din coaliție, UDC.

(Foto: EPA) 

Provocare 
riscantă 
Berfti (MF) - Cance
larul german, Ger
hard Schroeder, te va 
solicita, azi, deputațF 
lor să nu îl susțină, 
pentru a putea con
voca, în septembrie, 
alegeri anticipate, o 
provocare riscantă, 
pentru că liderul so
cial-democrat ar pu
tea piarde în fața ri
valei sate conserva
toare, Angela Mer
kel. înaintea votului 
de încredere, Ger
hard Schroeder, care 
deține puterea din 

, 1998, își va explica 
motivele privind con
vocarea alegerilor an
ticipate cu un an îna
inte de termenul nor
mal din septembrie 
2006. Se cunosc câ
teva motive: o serie 
de eșecuri electorale, 
dificultatea de a-și 
impune reformele în 
Parlament, majori
tatea fragilă.

îăriceanu vre 
sancțiuniI București (MF) - P t|ele PNL, Călin Popes deanu, va propune Dt permanente a pa Sancționarea deputați tali din Comisia jui Camerei, care au vota de PSD la legea privin rea banilor. Membrii ei juridice a Camerei ților au adoptat, mar jmendamente, proiectu dificare a Legii pentn jnirea și sancționarea (banilor, stabilind că (instituțiile financiare: Stățile de asigurări, nof blici ar putea fi obliga j formeze Autoritatea b llă de Prevenire și Coi i a Spălării Banilor în 1 ‘ cu operațiunile ale căr te minime reprezintă lentul a 10.000 de eur<

Bilanț la Senat
•Si

Considerat terorii

Noi prerogativeWashington (MF) - Președintele ameri- •can, George W. Bush, a anunțat miercuri că printre prerogativele sale va figura, în viitor, blocarea bunurilor tuturor entităților și persoanelor implicate în traficul cu arme de distrugere în masă (ADM).Potrivit unui decret prezidențial, responsabilii din cadrul administrației sale vor putea bloca bunurile „oricărei persoane care s-a pretat sau care a manifestat intenția 
de a desfășura activități sau tranzacții care au contribuit material sau au amenințat să contribuie la proliferarea armelor de distrugere în masă și a mijloacelor de utilizare a acestora”.Decretul face parte dintr-o serie de măsuri anunțate miercuri de președintele a- merican, în vederea respectării recomandărilor prezentate anul trecut de Comisia independentă privind armele de distrugere în masă.

București (MF) - Senatul a dezbătut și adoptat, în sesiunea încheiată ieri, 274 de proiecte legislative, dintre care 132 de ordonanțe, 82 de proiecte de lege și 60 de propuneri legislative, potrivit bilanțului acestei Camere.Conform bilanțului, prioritățile procesului legislativ din Senat le-au constituit adoptarea proiectelor aflate pe agenda de priorități a Guvernului, în concordanță cu programul de guvernare, program „care și-a propus să accelereze implementarea măsurilor prevăzute în aquis-ul comunitar”.Astfel, au fost dezbătute și adoptate, printre altele, legile privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, privind Tariful vamal integrat român, pentru modificarea legii privind Parchetul Național Anticorup- ție, recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al a- sigurărilor sociale de stat, modificarea și completarea Codului fiscal, circulația pe drumurile publice, modificarea formularelor pentru declarația de avere și pentru declarația de interese.Tot- în această sesiune s-au adoptat 26 de convenții, tratate și acorduri internaționale care privesc a- părarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, cooperarea în domeniul prevenirii și combaterii consumului ilegal și a traficului ilicit de stupefiante și cooperarea între autoritățile de frontieră.

M.L mat înc» al 1 pro îna]A înti box puhC înc sus cer

George W. Bush (Foto: epa)

Moscova (MF) - Moscova este preocupată de măsurile a- doptate de Chișinău, despre care afirmă că vizează blocarea activităților Comisiei Unificate de Control din zona de securitate din Transnistria, a declarat, ieri, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe.„Ignorând opinia comunității internaționale, autoritățile de la Chișinău și-au asumat blocarea activităților Comisiei Unificate de Control și re-fuză să participe chiar și la

R. Moldovaîntrevederile extraordinare, care, potrivit reglementărilor misiunii de menținere a păcii, sunt organizate pentru analizarea unor probleme ce trebuie rezolvate rapid”, a precizat Aleksandr Iakovenko. Comisia Unificată de Control acționează în regiune din 1992, ca un organism politic și militar de supervizare a operațiunii de menținere a păcii. La misiune participă militari ai Rusiei, Moldovei și ai Transnis- triei, precum și observatori

■ Noul președinte irani
an, Ahmadinejad, acuzat 
de implicare în luarea de 
ostatici din 1979.Washington (MF) - Cetățeni I americani luați ostatici, în 1979, la ambasada Statelor U-: nite din Iran, au declarat, miercuri că își amintesc foar-: te bine de rolul central jucat atunci de noul președinte iranian, Mahmud Ahmadinejad, informează Washington Times.Ahmadinejad este acuzat că a avut un rol important în luarea de ostatici de la ambasada americană la Teheran și în interogatoriile la care erau supuși captivii. De asemenea, el ar fi cel care a cerut aplicarea unui tratament mai dur ostaticilor.„Imediat după ce i-am văzut imaginea în ziare, am știut că el este nemernicul”, a declarat colonelul în rezervă Charles Scott (73 ani), unul dintre ostaticii din 1979. „Era unul dintre principalii doi sau trei lideri”, a afirmat fostul militar într-un interviu te

lefonic, adăugând că președinte al Iranului terorist”.
Radical de radicalViziunile politice e ale noului președinte i împreună cu trecutul student radical care parte la Revoluția Isl simt bine cunoscute. îr le informații referite implicarea personală Mahmud Ahmadinejad nimentele de la ambai mericană ar putea co raporturile, și așa tens dintre noul președinți ian și administrația BSuporter ardent al . lahului Ruhollah Kho noul președinte a fos dintre membrii fonda Biroului pentru Conso] Legăturilor între Unive și Seminariile Tec (OSU), instituție apropi liderul religios.OSU a organizat atac pra ambasadei SUA din ran sprijinit de Mahmi madinejad, care a pro] studenții să ia cu asalt basada sovietică.

din Ucraina și OSCE. Mahmud Ahmadinejad, noul președinte al Iranului <fc
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• Control. 25 de agenți economici și produse în valoare de 238,64 milioane de lei au intrat în vizorul inspectorilor OPC Hunedoara în cursul săptămânii în care au verificat calitatea și modul de comercializare a pâinii. S- au aplicat și 5 amenzi contravenționale de peste 50 de milioane de lei. (IJ.)
• Adio! Zona județului Hunedoara nu va mai putea obține titlul de „zonă defavorizată". Potrivit directorului ADR, Sorin Maxim, o astfel de inițiativă ar conduce la activarea clauzei de salvgardare. în plus, s-a abrogat sintagma „cu posibilitate de prelungire" potrivit OUG 24/1908 privind regimul zonelor defavorizate. (I.J.j)

TIPS nu acceptă rezilierea

| încep înscrierile la liceuDeva (R.I.) - De ieri a început completarea fișelor de înscriere, cu opțiunile personale în vederea repartizării (computerizate, de către cei care au susținut examenul de capacitate. Până în 9 iuliie aceștia pot completa fișele de înscriere cu opțiunile personale. Tot joi a debutat șl eliberarea fișelor de înscriere, fără opțiuni completate, pentru candidații care se înscriu la liceele la care se susțin probe de aptitudini, de limbă modernă/maternă sau care se înscriu în unități de învățământ din alte județe. Inspectoratul va anunța ierarhia ia nivel județean a absolvenților plaselor a VIII-a și va afișa în fiecare școală gimnazială lista absolvenților, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere (pentru candidații care au promovat testele naționale), respectiv de absolvire (pentru candidații care nu au promovat testele naționale), ca element suplimentar de control i pentru elevi și părinți. Prima repartizare*  computerizată în învățământul liceal și profesional de stat a absolvenților clasei a VI|I-a care au promovat testele naționale vă avea loc în datai

■ Deși Primăria vrea să 
se retragă, firma TIPS o 
ține captivă în afacerea 
"groapa de gunoi" .

Daniel I. Iancu_________________
daniel. iancu© inform media.roDeva - Ca urmare a articolelor apărute ieri în Cuvântul Liber, edilii au ținut să facă unele precizări legate de subiectul „gropii de gunoi”. Reprezentanții Primăriei susțin că aprobarea de către CL, la 30 ianuarie 2004, a rezilierii unilaterale a contractului cu firma TIPS și ieșirea din asociere, e perfect legală pentru că survine ca urmare a nerespectării de către asociați a sarcinilor. Cele mai importante se refereau la finanțarea

și începerea realizării rampei ecologice. Din aceasta cauză Primăria a dorit să se retragă și să încheie contracte similare cu alte firme, care însă nu au putut demara lucrările tocmai datorită acelui contract de mediu care a fost atribuit expres pe numele TIPS. „Noi vrem să ne retragem și le-am comunicat acest lucru, însă ei doresc să mențină cu orice preț CL în aso

ciere și nu au luat în serios decizia de reziliere a contractului”, ne-a spus vicepri- marul loan Inișconi. Referitor la decizia firmei TIPS de a demara amenajarea șantierului la mijlocul lunii iulie, viceprimarul a mai declarat că nu se va întâmpla acest lucru. „Nu se poate pentru că trebuie să obțină autorizația de șantier și, fizic, aceasta nu se poate elibera în 15 zile”, a

mai precizat el. Reprezentanții firmei TIPS Deva au afirmat că respectiva autorizație a fost eliberată încă din 2003, imediat după obținerea Acordului de mediu, însă nu au nici o copie și vor solicita să li se elibereze una. „Vom înainta Primăriei o cerere în acest sens, în baza Legii 544, și vom inaugura șantierul la mijlocul lunii iulie”, au mai declarat ei.

J

CL aprobă asocierea eu firma TIPS pentru construirea unei rampe ecologice

4

130 august 2001
19 august 2003 
Decembrie 2003

Se obține Acordul de mediu pentru realizarea obiectivului respectiv 
’ Se găsește un posibil finanțator fa firma austriacă UEG Brup

|
i

30 ianuarie 2004 CE aprobă rezilierea acordului cu Tips

11 martie 2004 CL aprobă asocierea ep EIMNK pentru construirea rampei ecologice 1
12 mai 2005 Se desfășoară Adunarea Generală a TIPS Deva, la care Primăria nu mai participă 1
12 mai 2005 UEG Grup devine principalul acționar al TIPS, cu 70% din acțiuni 1
Iulie 2005 Se preconizează deschiderea șantierului 1
19 august 2005 Expiră Acordul de mediu, dacă lucrările nu sunt începute 1

ARTICOL PUBLICITAR

Pestă din nouDeva (L.L.) - Vaccinarea fiind interzisă în gospodăriile populației, cazurile de pestă s-au succedat în această perioadă determinând închiderea târgurilor. Ieri, la Deva a fost descoperit un alt focar de pestă porcină, 7 porci trebuind sacrificați. Deși medicii veterinari iau toate măsurile pentru a se limita apariția unor noi focare de pestă, măsurile de profilaxie nu se pot aplica tocmai datorită faptului că animalele sunt dispersate și vaccinarea este menținută doar în crescătoriile pentru reproducție.

Chiar dacă e greu, leul rămâne mic...
Caricatură de Liviu Stănilă

Facilitățile financiare oferite-de TOPTECH permit accesul la ediin^mente performante
"TnîSffce companie, indiferentȘleTfiârifoeâ Sceșteia’ fluxul de^ocurffertfe se 'copiază, se tipăresc saiiWscanează' 

este important. Astăzi, în majoritatea țărilor avansate econorrflc, echipamentele de copiere, tipărire, scanare sunt tot 
mai puțin cumpărate, optându-se. pentru contracte de chirie sau leasing. în ROMÂNIA, unde de obicei există pro
blema bugetului disponibil pentru achiziționarea de echipamente performante de acest gen, soluțiile de gen închiriere 
sau leasing nu pot fi decât benefice. în momentul în care o companie dorește să folosească echipamente noi și per
formante, copiatoare digitale, multifuncționale, imprimante de rețea, TOPTECH poate să ofere soluția dorită.

în calitate.de partener autorizat exclusiv TOSHIBA pentru județele Hunedoara și Sibiu, și în colaborare cu TOSHI
BA, IPTECH promovează cu succes un sistem de închiriere a echipamentelor, în special copiatoare digitale TOSHI
BA (alb/negru sau color - printare în rețea, copiere, scan to file, scan, to e-mail, fax). Astfel, echipamentele se furnizează 
beneficiarilor după semnarea unui contract de chirie, pe durata a 1, 2 sau 3 ani. La sfârșitul perioadei, beneficiarii 
pot deveni sau nu proprietarii echipamentelor, pot opta pentru prelungirea contractului sau înlocuirea echipamentelor 
cu altele noi, de ultimă generație Avantajele pentru orice beneficiar sunt:

Efort financiar redus, neplătindu-se o sumă mare de bani deodată, ca în cazul unei achiziții de echipamente, 
doar lunar o sumă fixă, mult mai redusă, care reprezintă chiria echipamentului

- Facturile lunare vor fi facturi de chirie
Posibilitatea estimării pe termen lung a cheltuielilor legate de echipamentele de tehnică de calcul, copiere, tipărire 

etc.
Pentru o și mai bună monitorizare și bugetare a cheltuielilor, contractelor de chirie li se asociază de cele mai 

multe ori contracte de service total, unde plata contractului se face pe baza unui preț pe copie sau print, în acel 
tarif fiind incluse toate costurile aferente (consumabile, piese de schimb, manopera de service etc.)

Soluția propusă de TOPTECH este una modernă și are următoarele beneficii importante și imediate pentru orice 
companie:

reducerea costurilor totale de operare 
posibilitatea estimării și bugetărli acestor costuri pe termen lung 
monitorizarea facilă a costurilor pe echipamente și locații 
siguranța funcționării ireproșabile a echipamentelor și reducerea perioadelor de staționare 
eliberarea personalului de sarcini administrative și concentrarea asupra activității principale

TOPTECH și specialiștii săi stau la dispoziție oricând pentru o evaluare a necesităților unei companii, o prezentare 
tehnică a echipamentelor de care se poate beneficia în acest sistem de chirie și contract de service total. In momen
tul în care se optează pentru o serie de echipamente, o anumită durată a contractului de chirie și de service total, 
se poate prezenta și o ofertă financiară pentru acestea. Adițional în sistemul de chirie mai pot fi oferite și calcula
toare, notebook-uri sau videoproiectoare.

Pentru detalii suplimentare, puteți contacta TOPTECH pe e-mail la sales@toptech.ro sau la telefonul 0254/234437, 
sau la sediul firmei din Deva, Piața Victoriei nr.1.

Advertising

tel/fax: 219 631.www.idadvert.ro
RECLAME

ANGAJEAZĂ

Redactor și prezentatoare știri

C V-urile și scrisorile de intenție 
sunt așteptate la 
fax 0254-229955 

sau e-mail deva@nationalfm.ro

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 sediul 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. Sejurul include cazarea pentru două persoane timp de șase nopți, nu include masa.• Vineri, 8 iulie va avea loc extragerea câștigătorilor primelor două sejururi la mare.Extragerea pentru celelalte două sejururi va avea loc în 15 iulie.
JURNAL CW

media.ro
calitate.de
toptech.ro
http://www.idadvert.ro
mailto:deva@nationalfm.ro
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1646 - S-a născut Gottfried Wilhelm blBnll, filosof, 
matematician ji fizician german.
1804 - S-a născut scriitoarea franceză Georges Sand. 
1872 - S-a născut aviatorul Louis Blerict, primul care a 
reușit traversarea Canalului Mânecii-
1881 ■ A apărut, la lași, revista „Contemporanul" 
1917 - A încetat din viață Tiîu Malorescu, critic literar, 
filosof și om politic român

1 iulie sunt consemnați și amintiți Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți și Sfinții Mucenici Cosma și Damian, doctori fără arginți. (Foto: arhivă)

Energie electrică

4?

bis
21 mart.-20 apr. Deși uneori vi se pane că îțitre intențiile nemărturisite șl posibilitățile celor din Jur există neslncroni2ări, încercați să faceți față situației.
21 apr.-20 mai __ ; . ________________Obțineți bani, salariul sau un câștig în urma unei operații comerciale. Aveți o întrevedere cu o persoană care vă ajută în serviciu.
21 mal-20 iun.__________Sunteți mal liniștit după un zbucium legat de profesie. Nt puteți abandona stilul intens de lucru, dar niște recom pense vă ajută.
21 iun.-20 Iul.__________ _____________ ■Ziua de azi seamănă cu un test al răbdării. Apare ocazi schimbării locului de muncă, începerii unei afaceri propti
21Jut.-20_aug._ _ ______ __________Ați depăși mai ușor starea de iritare angrenându-vă în aci vități concrete. Ea slujbă vă apreciază atât colegii cât șefii.
21 aug.-20 sept. ; ___________Randamentul dv intelectual e maxim. Puteți lua decizii chestiuni delicate sau să-i convingeți pe alții de valab tatea părerilor dv.
21 sept.-20 oct. __  -_____ _ _____Dați dovadă de multă inspirație și acționați intelige Descoperiți o serie de amănunte care vă ajută să luaț decizi; importantă.
21 oct.-20 npv. .... . _ , ; ,______E posibil ca o suferință tratată superficial să- revină, serviciu trebuie să reveniți asupra unor lucrări nefinaliz la timp.

Sunt programate întreruperi in furnizarea energiei elec
trice:
09.00-14.00 Zona Orăștie: Homorod-Suseni, Homorod- 
Văleni. Homorod-Joseni, Piscicola Aurel Vlaicu

Gaz metan_______________ ___________ ________ _____
Se întrerupe furnizarea gazului metan in Deva:
09.00-15.00 Str. Minerului, bl. 36, sc. B.

Apă___________, ,____________ _____
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-15.00 Str. Plevnei, Grivița, A. Vlahuță, Mureșului, 
T. Vladimirescu, Fabrica de Pâine Victoria

Bd. Decebal, bl. 5, sc. A, bl. 8, P.T.27

Soluția Integrantei din numărul 

precedent: M - VAL - T - LABA - 

EROS - RUȘINATA - SAC - LEI - 

R - TURA - DOP - MORARI - SE 

- NAP - PAT - FI - IM - JEG - 

SADEA - NO - ATE - RICIN - C - 

RUG - STI - EP - ME - ALB - 

ASALT - JTAN

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929

21 nov.-20 dec.___După o perioada destul,'de tensionată, e cazul.să împăcați cu cei apropia#. (Jrgollul exagerat nu vă facet Evitați stresul.
21 dec.-20 ian. - j ■Pe pian financiar vă zâmbește norocul. Puteți câșth sumă frumoasă. Evitați acțiunile care v-ar face să încă legea.

Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725

Pompieri___________________ 981
Jandarmerie ■____________956
Poliție 95S
OJ.P.C. HD___________ 214971
Deranjamente lift 235090

21 ian.-20 febr. ;__________________La serviciu este mare agitație, se fac planuri și nu timp nici să respirați. N-^r fi exclus să aveți parte migrenă, •Af’-nm;
21 febr.-2O mart. ______ _____ _________Simțiți nevoia de comunicare, de găsirea unui punct o în relația cu persoana iubită. Financiar situația durvoastră nu este roză.

7:00 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

7:45 Dănutz SRL
(reluare)

9:20 Cinci minute 
de cultură

9:30 Teleshopping 
10:00 Avanpremieră 
10:10 Viața cu Bonnie 
11:00 Portul
0 miracolelor 

11:55 Euro - Dispecer 
1230 Garantat

100%
1330 Armonii

0to natură 
13:30 Desene animate: Boo 
14:00 Jurnal TVR 
14:30 Teleshopping 
15:00 Tribuna 

partidelor 
parlamentare

15:30 România 
politică 

1630 Mid suflete mari
13 (dramă, Canada, 1990) 

17:40 Interes 
general 

1830 Știrea Zilei 
19:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

7:00 Știrile PRO TV Ce se- 
ntâmplă, doctore ?

9:10 Omul care aduce cartea
Cu: Dan C. Mihăilescu 

9:15 Tânăr și neliniștit. Cu: 
SEric Braeden, Joshua

Morrow, Laureen Beil, 
Doug Davidson

10:15 0 nouă viață 
11:15 Doi bărbați și

0 jumătate
12:15 La Bloc 
1330 Știrile PRO TV 
13:45 Zâmbete Intr-o pastilă 
14:15 Ultima noapte de

0 dragoste (dramă, 
România, 1979) Cu: 
Vladimir Gaitan, Joan
na Pacula, Dumitru 
Carabat Sergiu Nico- 
laescu,.

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

Morrow, Laureen Beli, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Nicole Thomas Scott

17:00 Știrile PRO TV 
1730 Cu crima ta suflet

H (thriller, SUA, 1997) 
19:00 Știrile PRO TV Sport

6:10 în gura presei 
730 Obervator Sport Cu:

Sanda Nicola
8:00 în gura presei (r) 
9:00 Desene animate 
9:45 Incedlbil, dar adevărat 

1030 Concurs interactiv 
12:00 Opt reguli simple 
1230 Aproape perfectă 
1330 Observator 
13:45 Capul familiei (come-

S3 die, SUA, 1995) Cu: 
Chevy Chase, Farrah 
Fawcett. Jack Sturges o 
găsește pe femeia visu
rilor lui cu care vrea să 
se căsătorească, dar fiul 
ei, Ben e hotărât să sca
pe de intrus și să spul
bere norișorul roz care 
pare să-i fi întunecat 
mamei sale rațiunea.

16:00 Observator
1645 Vivere- A trăi cu pasi- 
0 une (Italia, 2002). Cu: 

Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Velo, 
Giuditta Saltarini

17:45 9595-Te învață ce să 
fad

1930 Observator Sport.

7:00 Culoarea
0 păcatului 

ftlSTevol
El învăța să 

iubești 
9:15 Mama 
g vitregă 

(reluare) 
10:10 Anita 
11:15 Anita 
12:15 Totul

H despre cămilă 
13:15 Valentina, 

0grăsuțamea 
frumoasă 

14:15 Legături 
ce de familie 

153! esus 
1730 Poveștiri 

adevărate- 
emisiune cu 
povești reale 
despre viață, 
prezentată de 
Lucian
Viziru

18:05 Vremea 
de Acasă

18:10 Luna 
1930 Te voi învăță 

g să iubești

20:15 Stele... de ana stele 
Cu: Laura Mihăluș și 
Cosmin Cemat

21:15 Școala vedetelor 
2230 Burlacii
23:00 Jurnalul TVR Sport. 

Meteo
2330 Pianistul (dramă, 

ț „ coprod., 2002) Cu: 
Adrien Brody, Daniel 
Caftagirone, Frank Fin
lay, Emilia Fox, Thomas 
Kretschmann.Bazat pe 
memoriile pianistului W. 
Szpillmann, filmul este . 
povestea adevărată a 
unui strălucit pianist 
polonez, care, datorită 
originii sale evreiești 
este forțat ca pe timpul 
ocupației naziste a 
Poloniei să ducă o viață 
rio fi mar npntTU a

2030 Bandiți! (comedie, 
0 SUA, 2001) Cu: Billy 

Bob Thornton, Bruce 
Willis, Cate Blanchett, 
Azura Skye, Stacey 
Travis. Joe Blake (Bruce 
Willis) și Terry Collins 
(Billy Bob Thornton) 
sunt spărgători de 
bănci, care speră ca 
într-o zi să dea lovitura 
cea mare și să treacă 
granița de sud a State
lor Unite. Irezistibilul 
Joe și partenerul lui, 
Teny, devin bandiții de 
peste noapte, cei mai 
celebri hoți din țară, 
admirați de către pu
blic și temuți de 
bancherii din Oregon și 
până în California.

2330 Victimele seducției

2030 Lovitura (acțiune, SUA
H 2002) Cu: Frank Zagari- 

no, Elizabeth Giordano, 
James Russo, Martin 
Kove, Jack Scalia, Rick 
Warren. Un detectiv 
particular, o polițistă 
sub acoperire, FBI-ul, 
câțiva spărgători și alți 

* câțiva polițiști corupți 
vor să pună mâna pe o 
hartă care indică locul 
în care sunt ascunși trei 
milioane de dolari 
provenii din jefuirea 
unei mașini blindate. 
Alianțele dintre ei și 
trădările se țin lanț, 
antrenând răsturnări de 
situație și momente de 

s, suspans până în ultima 
clipă.

2230 Ciao, Darwinl Emisiune 
a- rliuartictnent

2030 Mama vitregă
2130 Ciocolată cu piper Cu: 

0 Murilo Benicio, Mariana 
Ximenes

2330 Culoarea păcatului 
030 Lăgături de familie 
130 Poveștiri adevărate

: (reluare)
130 Ciocolată 
nai piper

330 Muzica de Acasă
430 îndoiala Cu: Silvia 
g Navarro, Victor 

Gonzalez, Sergio 
Bustamante. "La Duda" 
este povestea marii 
iubiri dintre Victoria (Sil
via Navarro) și Gabriel 
(Omar Germenos), o 
iubire înconjurată de 
trădare, ambiție, 
lăcomie și... argint.

- Mina "La Guadalu- 
pana", moștenită de

7:00 Sărută-mă, 
0prostulel

830 Teleshopping 
830CeZAR

S< Tipar
930 Rebelii

1030 Tonomatul 
de vacantă 

1130 Ond minute 
de cultură

1145 Pasiuni 
1235 EURO

Dispecer
12:40 Cum se 

0judecăîn 
Queens

1330 Teleshopping 
1430 Desene

□ animate 
14:30 Frica
0 oceanului

1530 împreună to
Europa

1630 Draga mea 
Euroipă e 
și a ta (d)

1730 Rebelii
1830 Cirque du Soleil - Focul 

lăuntric
1830 Auto Club 
19:00 Soția lui Lorenzo

2030 Dragul de Raymond
2030 Verdict crimăl
21:30 Jurnalul TVR 
2230 Jurnalul Euronews 
22.15 D'ale Iu' Mitică 
23:15 Poduri peste ape sed 

0 Cu: Cate Blanchett, 
Ernie Dingo, Justine 
Saunders. Regia Julian 
Pringle, Scott Hartford 
Davis, Paul Faint, Kate 
Woods.

035 Bugetul meu (r)
035 Cind minute de cultură 
0:50 Dragul de Raymond 
120 Cu moartea pe urme 
fi (thriller, SUA 1994) Cu: 

Shannen Doherty, 
Costas Mandylor, John 
Diehl, William R. Moses. 
După patru ani de la 
moartea mamei ei, sur
venită în timpul unei 
explozii, la un hotel, 
ndhdoaul K Roshak e

7:00 Teleshopping 
7:30 Levintza prezintă 
7:55 Sport cu Florentina 
8:00 Teleshopping 
830 Sunset Bead» 

930 Dragoste și putere 
10:00 Kensky Show 
10:55 Clip Art 
1130 Monica

Prezintă Monoca 
Puiu

12:00 Sport, dietă 
și o vedetă

1230 Teleshopping 
12:55 Bani la

greu 
13:50 Teleshopping 
1425 Sunset 
0 Beach

1525 Dragoste 
0 și putere 

16:15 Vedete 
la mătură 

17:10 Camera 
de râs

1730 Momente 
0 cu Stan Hooper 

Primul episod
1830 Focus 
1930 Viața

□ la extrem

20.-00 Vino mamă 
să mă vezi 

2130 Vindecări 
miraculoase 

2230 Ultimul amant
0 fierbinte (comedie, SUA 

1972)
0:15 Aproape însărcinată 
sa (comedie, SUA 1992) 

Cu: Tanya Roberts, Jeff 
Conaway, John Calvin, 
loan Severance. în rolul 
principal o veți putea 

> urmări pe Tanya 
Roberts, actrița cunos
cută la noi mai ales din 
filmul "îngerii lui Char
lie". în "Aproape 
însărcinată", ea este o 
femeie fericită și fără 
griji prea mari, până în 
momentul în care află 
că soțul ei este infertil.

230 Focus 
330 Bani te greu

9:20 Un Crădun de pomină
O (animație, SUA 2002) 

10:40 S-a întâmplat de . 
cutând (comedie, Italia, 
2003) 

12:10 Sindicaliste (comedie,
Canada, 2003)

13:45 întoarcere pe Tărâmul 
0de Nicăieri (animație, 

SUA 2002)
1535 Dumnezeu pentru o zi

0 (comedie, SUA 2003) 
Cu: Jim Carrey, Jennifer 
Aniston, Morgan Free
man, Mark Adair-Rios 

17:45 Agentul Cody Banks
13 (aventuri, SUA, 2003) 

1930 Gnema, dnemr i 
cinema

2030 Sylvia 
(aramă, Marea Britanie, 
2003)

22:00 Lacrimi to soare 
0 (dramă, SUA 2003) 

0:00 Vineri, to Ajun de 
Crădun (comedie, SUA 
2002)

125 Fantomele 
S3 adâncurilor (horror,

SUA 2002) Cu: 
Matthew Davis, Bruce 
Greenwood, Olivia 
Williams, Holt 
Mccallany, Scott Foley.

3:15 Adversaiul (dramă, 
•3 Franța, 2002)

09:00 Știrile TV Sporti 09:30 
Teleshopping 09:45 Tenis: 
Turneul de la Wimbledon 1330 
Știrile TV Sport 13.15 Tenis: Tur
neul de la Wimbledon. Rezu
matul zilei 1430 Știrile TV Sport 
1430 Teleshopping 1535 Te
nis: Turneul de la Wimbledon 
(live) 18:30 Știrile TV Sport 
1930 Tenis: Turneul de la Wim
bledon (live) 2130 Copa Lib- 
ertadores 2005 23:00 Tenis: 
Turneul de la Wimbledon. Re
zumatul zilei. Trei tenismani ro
mâni, Victor loniță Gabriel Mo- 
raru și Florin Mergea, au fost 
eliminați în turul 1 al calificărilor 
pentru tabloul principal al tur-

•*-  I» Ufimhlpdnn 0030

06.30-07.00 Obse 
1630 • 16.45 Știri

0830-10.00 Relut
unilor din 2 
dentă 

1830-1845 Știrii.
Deva

1845-20.00 Emis
mative

12.15 Dragostea îi
(f)

14.00 Fiicele lui N 
1445 Familia Osr

(biografic,' 
1630 Câinele din

(polițist, C.
18.15 Barbara Ta 

ford: Voce
20.15 Fiicele lui I 
21.00 Secretele f

(dramă, Si 
2245 Jordan (s) 
2345 Caria (dra1

2003) 
0130 Deturnare

SUA 199

1030 Aventuri 
Rex Hun 

1030 Renașter 
11.00 Pearl Ha 
12.00 Diagnosl 
13.00 Vânători 
14.00 Trilogia i 
15.00 Atacurik 
1630 Agincou 
17.00 Gladiate 

doilea r
1830 Aventur

Rex Hu 
1830 Cu undi 
1930 Curse a 
20.00 Vânăto 
2130 Dezasti 
2230 Motoar 
2230 Mașini 
2330 Cine
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• Consultații gratuite. Pe platoul Casei deCultură din Hunedoara se va derula sâmbătă, între orele 8-20, campania „Sănătatea pentru toți"; ocazie cu care oamenii vor putea beneficia de un control medical de rutină gratuit, asistat de personal calificat. (C.P.) i
• Armata. Serviciul militar obligatoriu se vasuspenda de la 1 ianuarie 2007, iar armata se va face pe bază de voluntariat, a declarat ministrul Apărării, Teodor Atanasiu. Ultima încorporare a recruților! va avea loc în luna octombrie 2006, pentru militarii în termen, și în luna iunie 2006, pentru cei cu termen redus. (I.J.) ț

• 1
rar vi recomandă

Varză aiDi 1 0,59 fel/kfl (Artlma)
Cartofi noi . ; ■ÎS'T 0,75 lel/kq (Artlma)
Crenvurjti B,9|9 le^l OB grame ^Artima)
Paste cu ou2 ? < 0,891ei7kq(Artima)
Bate Sadu 0,99 lei/cutie (Artlma)
Ptwsid 3,99 lel/kq (Bllla)
.Iaurt 0,57 lei/cutie 175 gr (Bllla)
Ulei Boarea spansluj 2.67 led (Billa)

Cașcaval 2,49 lei/101 gr (Bila) |

Fol-plăcintă 1.79 lei (Billa) 1

La 20 iunie a început la Sao Paulo, Brazilia, Săptămâna modei, care se va derula până în data de 4 iulie. Sunt prezentate eele mai noi modele și materiale pentru colecția primăvară - vară 2006. Intre cei mai apreciați designeri se numără Carlos Tufvesson, eel care a ■eschis zilele trecute

Meseriile tradiționale dispar
IMM-urile nu vor alt TVA

Deva (I.J.) - Reprezentanții firmelor private mici și mijlocii nu sunt de acord cumajorarea TVA de la 19% la 22%, consi-

Ofelia 
Arghirescu

derând că această măsură va avea efecte nefavorabile la nivelul companiilor, precizează Ofelia Arghirescu, director CRIPMM Hunedoara. „Majorarea TVA va avea consecințe negative dramatice pentru județul nostru. Efectele se vor con

■ Județul Hunedoara 
este printre puținele 
care păstrează arta 
populară autentică.
Ina Jurcone_________________
ina.jurcone@lnfonnniGdla.ro

Deva - De la olari, argintari sau zugravi de biserici, până

nuiele, dogarii, coșarii etc. „Meseria se învață din tată-n fiu. Meșterul nu are neapărat multă școală. Unii n-au făcut nici patru clase. în schimb, au meseria în sânge”, precizează Paula Enuț, Asociația

„Egalitate de Șanse” Deva. Meșteșugarii sunt întâlniți fie în târguri, fie au ascuns pe undeva un atelier.„Meșterii trăiesc din ceea ce vând, iar meșterii din județul nostru simt căutați de

cretiza in blocarea campaniilor și în creșterea imobilizărilor de capital circulant, care va duce la contractarea unor credite suplimentare și va bloca cu 19% nai multe resurse interne. Ca urmare, vor crește costurile de producție și prețul cu amănuntul”, mai spune Arghirescu.

la dogari, iconari ori pălă- rieri. Paradoxal, legislația noastră încurajează vechile meșteșuguri. în practică, nimic! Meseriile tradiționale au dispărut de vreo 60 de ani în Europa Occidentală. într-o breaslă a meseriașilor tradiționali intră olarii, dulgherii, șindrilarii, iconarii, ceasornicarii, pantofarii, pietrarii, sticlarii, clopotarii, cărămidarii, împletitorii de Pantofarii se găsesc tot mai greu (Foto: CL)

străini și unii chiar vând dincolo”, mai spune Paula Enuț. Gheorghe Lazăr are 63 de ani și a învățat să fie pantofar singur.
Căutați de străini„E o meserie plăcută, o iubesc chiar dacă lucrez în praf și mizerie. Mă necăjesc că nu mai găsesc materiale ca pe vremuri, de calitate. Lucrez și pentru alții, cu tarife simbolice, mai mult de plăcere. Dar tinerii nu mai vor să învețe meseriile tradiționale și, când vom muri noi, nu va mai lucra nimeni”, spune Lazăr. Meșterii consideră că tineretul s-a pliat deja pe economia de piață și preferă să cumpere ceva gata făcut și să vândă mai departe cu alt preț.

Cartofi nai________ _______________ 1_________ 1-1,2 lel/kq
CeapS uscată_____________________ i____________ 1,5 totflcg
Usturoi ________________________ .____________ 3,5 Wj
Morcovi_______________ !__________ r________1 ieWegătură
Pătrunjel_____________________ 1 -1,5 leiAg
Ardei flras_______________________________________ 3 tel/kg
Vinete__________________________ ;____________ 6 -7 lel/Kg
Roș» __________________________________ 1,5 -2,5 |el/kq
Conotdd_____________________  3 lel/kq

_____________________________________ 1,5 lel/kq 
Vara _________________________________ 1,5 lel/kq
Dovlecei___________________________________ 1 leu/bucata
Fasole verde________________________________2,5 lel/kq
Cireșe___________________________________________ S lel/kq
Piersici_________________________________________4,2 lel/kq
Telemea________________________________________ 12 lel/kq
Brânza dulce_______________________________3 lel/bucată
Smântânâ________________________ 2,5 lei/borcan
Lapte 1.25 leM

Al treilea val la scumpiri

„MAO: Fața necunoscută” este ultimul best-seller al scriitoarei Jung Chang, care semnează volumul alături de soțul ei, Jon Halliday. Romanul s-a vândut deja în peste 10 milioane de exemplare. (Foto: epaj

Deva (I.J.) - De astăzi, avem din nou alte prețuri. Ultima creștere la utilități „s-a produs” cu doar trei luni în urmă. Noile tarife arată tragic: cu 10,2% cresc gazele naturale, cu 5,2% energia electrică și cu 9% cea termică. Prețurile carburanților nu stagnează nici ele. Se pare că scumpirea la două săptămâni nu mai miră pe nimeni și se învârt undeva între 600 și 1000 de lei (0,06 - 0,1 lei noi) litrul.O nouă scumpire va apărea strict de astăzi, ca urmare a denominării leului și rotun

jirii prețurilor. După utilități creșterea se va resimți la întrețiere, alimente, medicamente și transport.Economia județului Hunedoara va avea de suferit în siderurgie, agricultură, prelucrarea lemnului, confecții textile și in minerit. Și asta se știe din disponibilizările deja anunțate în cele mai decimate sectoare: minerit și siderurgie.Scumpirea utilităților se va reflecta în prețurile produselor punând în pericol ținta de inflație prognozată, de 7% pentru 2005.

Garda în control
Deva (C.P.) ■ Garda Financiară Hunedoara va continua controalele în domeniile de activitate sen-

Florian Șerban

sibile la evaziunea fiscală. „Aceste controale vor fi permanente și se vor extinde în domeniul produselor petroliere, fiefului vechi, alcoolului, tutunului, cafelei, jocurilor de noroc și lemnului”, a declarat Florian Șerban, comisarul- șef al instituției.La ultimele verificări s- au aplicat maximul amenzilor prevăzute de lege pentru evaziune și anume un miliard de lei pentru fiecare caz în parte.
Rectificarea „taie" bugetele DELCRIS SERVICE SRI

NMw BNR -1 talia 2008

1 dolar 2,9891 lei

1 euro 3,6050 lei ) !

1 liră 5,4247 lei

■ Doar trei ministere - 
Public, Administrație și 
Interne, Justiție - 
primesc bani în plus.
Clara Păs______________________
clara.pas@infonnmedia.roDeva - în total celor trei li se vor aloca aproximativ 8 mii de miliarde de lei din resursele bugetului de stat. în schimb altor șase ministere li se vor reduce bugetele cu circa 18 mii de miliarde de lei. Cele mai afectate de rectificare vor fi ministerul muncii și al transporturilor care pierd șase mii de miliarde de lei fiecare, MApN - 3041 mid. lei, agricultura -1441 mid. lei, sănătatea - 615 mid. lei.„Pentru prestațiile noastre „a VOT" fi TYl OCl î fî C.S r î

din cauza reducerii bugetare. Mai mult, am primit 8,2 miliarde de lei prin HG552/2005 pentru repararea și amenajarea clădirilor care găzduiesc unitățile de asistență medico-

Inan Simion. director DADR

socială din Uricani și Baia de Criș”, a declarat Octavian Băgescu, directorul DGMSS Hunedoara.
Reacții hunedorene„în aceste condiții, cu siguranță nu vor mai fi creșteri salariate și nu se vor mai face angajări. Oricum salariile în acest domeniu sunt relativ mici și se duce lipsă de specialiști. Pe de altă parte nu cred că vor fi afectate fondurile alocate dezvoltării agriculturii. Județului Hunedoara i-au fost alocate sume foarte mari ca subvenții pentru achiziționarea de utilaje - circa 19 miliarde de tei - și pentru lucrările de îmbunătățiri funciare”, a precizat loan Simion, directorul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara.

TEL: O)<222
0723-354.991 .
Str. Primăriei Nr.26 V

ORADEA

ACUM 
SI numai ACUN ULTRA PROMOH
Numai aici gas ești

Cele mai mici preturi: 
MONITOARE 15'de la-450.000 le 
MONITOARE 17'de la - 850.000 le 

Distribuitor computer 
second-hand
produse noi

E-maii: caladatoarefardslink.
ecri a

mailto:ina.jurcone@lnfonnniGdla.ro
mailto:clara.pas@infonnmedia.ro
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• Taxe eliminate. Taxa pentru scoaterea • terenurilor din-circuitul agricol va fi eliminată. Această rtiăsură va avea ca efecte pozitive încurajarea construcției de locuințe •' pentru tineri și stoparea exploziei prețurilor pe piața imobiliară. (L.L.)

dut controlul volanului, a intrat pe con- trasens si s-a oprit în gardul casei unui cetățean din Săcămaș. (Foto:-Traian Mânu)
l. ............... -■ ....................

Spectacol în ValeDeva (S.B.) - Teatrul Dramatic „I.D.Sâr- bu” din Petroșani a susținut, aseară, un spectacol inedit. Intitulat „Scenă în Valea Plângerii”, spectacolul de lectură a prezentat o istorie a instituției, cu piesele puse în scenă și tot ceea ce ține de un astfel de eveniment, începând chiar cu afișul de prezentare a premierelor, cu participarea unor actori protagoniști ce au jucat în acele piese, din anii 1948 - 1968. Directoarea prestigioasei instituții culturale, Nicoleta Bolcă, a spus că acest spectacol va fi prezentat în curând la scară lărgită și că are în vedere să invite cât mai multe personalități care au contribuit la crearea actului artistic, de- a lungul anilor, în Teatrul din Petroșani.

Destituiri în 
bloc la CJAS
■ Schimbarea organi
gramei CJAS a lăsat 
fără posturi trei direc
tori de servicii.
INA JURCONE_______________________
ina.jurcono#lnfonnfnedia.roDeva - Șefii de servicii și de birouri ai Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara nu se mai regăsesc în titulatura noii organigrame trimise de minister. Potrivit unui act oficial emjp de CNAS, Direcția economică, condusă de Ecaterina Cum- pănașu, Relații cu furnizorii, condusă de Doina Rus, și Relații cu medicii, condusă de dr. Elena Armean, nu mai au personal de conducere, pos

turile urmând să fie scoase la concurs. Până la susținerea concursului, care va avea loc la o dată ce va fi comunicată mai târziu, postul de director general ocupat de Dan Flo- rescu va fi ocupat de Ecate-
N..... ........
Ne-am conformat 
adresei și pos
turile au rămas 
vacante până la 
ocuparea lor prin 
concurai
Ecaterina Cumpă- 
nașu, dir. CJAS

rina Cumpănașu, care până la 24 iunie a ocupat postul de director economic. „La această dată, până la susținerea

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (Foto: Traian Manconcursului pe post, voi ocupa, postul de președinte - director general-al Casei, însă la concurs voi candida pe postul de director economic pe care l-am ocupat până zilele
trecute”, spune Cumpănași Cele trei direcții nou-îrif ințate sunt: Management ea nomic, Direcția relații c furnizorii și birecția mi dicală.

„Ferme" românești competitive?
■ Pentru a beneficia 
de fondurile UE „fer
mierii" trebuie să aibă 
planuri de dezvoltare.
Loredaha Leah_________________
loredana.leah4infofTOmedia.roDeva - în județ abia acum se pun bazele unor ferme care să poată deveni competitive în UE, existând doar așa- numitele ferme de subzistență. De fapt, aceste ferme de subzistentă sunt gospodăriile țărănești care produc pentru consumul propriu, dar și pentru piață.
Ajutor europenDacă în UE reținerile pentru consumul propriu tind spre zero, în Hunedoara doar 3,1% din producția de lapte ajunge pe piață prin intermediul procesatorilor. Aces

te „ferme țărănești” sunt structurile care constituie punctul de plecare pentru înființarea fermelor de familie pentru piață.în perioada 2007 - 2009 fermele de subzistență vor be

neficia de asistența tehnică acordată de UE. Fiecare fermă de subzistență și semi- subzistență va primi 1.500 de euro. Din 2007 va mai fi aplicată și o măsură de sprijin a tinerilor de până la 40 de ani
care înființează ferme în baz unui plan de dezvoltare Acești tineri vor beneficia d o1 „primă de instalare” d până la 40.000 de euro, î: funcție de regiune și de tipt de fermă.

Fermele vor fi subvenționate atunci când vor arăta ca o farmacie

Marii dart
• Hunedoara: Galeria 
de Arte. Expoziția per
sonală de artă plastică, 
sculptură și ceramică a 
artistului Constantin
Zgâmbău.

• Derat Galeria de Artă 
"Forma". Expoziția de 
pictură și grafică 
"Valențe peisagistice 
hunedorene" organizată 
de artiști hunedqreni, 
membri ai Filialei Deva a 
UAP, în colaborare cu 
Muzeul devean.
• Galeria de'
Artă. Expoziție de pictură 
Mircea Zdrenghea.

• la Librăria ,Mam Pre
da” efet De» (Piața Victo
riei) puteți găsi și 
achiziționa „ Cazabanii- o 
cronică de familie". Este 
un volum, semnat de

Eugen Dimitriu, recent 
apărut în librării, care redă 
în paginile sale atmosfera 
unei epoci pline de farmec, 
din păcate de mult apuse. 
Urmărind familiile Cazaban 
și Ademollo vreme de 150 
de ani, familii de ingineri, 
profesori, universitari etc., 
autorul pune în valoare 
intelectualul epocii, per
soane competente și 
conștiente de locul' pe 
care-l ocupă în societate și 
descrie viața acestora.

•<jOp Autio VMe» Fto‘ 
Deva. Ulpia Shopping Cen
ter, etaj 1. Cele mai noi și 
căutate CD-uri cu muzică 
pentru toate gusturile.

Casetele cu filme de ultimă 
oră se pot achiziționa sau 
închiria pentru ca timpul 
liber să fie petrecut eon- 
fortânt, după alegerea

fiecăruia, indiferent de 
vârstă. Pentru copii există 
filme recente indicat a fi 
vizionate alături de per
soanele iubite.

B

iulie 2005.-Prețul biletului: 
35,000 lei lunea și 45.000 
lei în restul zilelor.

tațiilor oferite de partea 
întunecată a Forței. După 
aproape 30 de ani de 
așteptare, spectatorii din 
lumea întreagă vor afla în 
ce mdd eroul lor, Anakin 
Skywalker devine temutul 
Darth Vader, mâna 
dreaptă a împăratului. De 
asemenea, vor descoperi 
cum mentorii lui Anakin - 
Obi-Wan Kenobi și 
Maestrul Jedi Yoda - au 
reușit să supraviețuiască 
distrugerii Ordinului Jedi, 
fiind apoi nevoiți să se 
ascundă până la sfârșitul 
zilelor pe planete înde
părtate și ostile.

tnartirala

• Deva. Cabana Bejan. 
Duminică, 3 iulie, ora 
19.00: Concert „Parazițîi"

• Geoagu-BSL Băile Daco- 
Romane oferă piscină, dis- 

nică, 3 iulie: Distracție cu 
Daniel Buzdugan.

Paietul
.....................................
• Dera. In Parcul<„Cetății" 
puteți petrece clipe de 
destindere în mijlocul na
turii și, dacă vremea per
mite, reprezintă un pre
ambul al unei drumeții 
până la ruinele Cetății, 
monument istoric. Pentru 
a vizita Cetatea Devei se 
poate urca cu telecabina 
de la poalele monumentu
lui istoric. Stația de ple
care: Stadionul „Cetate".

• Sâneria. Parcul Dendro- 
logic, cel mai vechi parc 
științific din țară este 
spațiul cel mai adecvat 
pentru o destindere totală. 
Parcul Simeriei oferă splen
doarea verii. Aproape de 
acesta se află Villa Dorr 
care oferă hotel, restau- 

agrement: călărie, plimbări 
cu barca, planorism (para- 
pantism), drumeții și 
excursii la monumentele 
existente în împrejurimi.'

• Ștrandul din Deva este 
deschis zilnic între orele 8 
- 20, iar biletul de intrare 
este de 40.000 lei pentru 
adulți și 20.000 lei pentru 
copii. în incintă sunt 
oferite serviciile cele mai 
bune pentru petrecerea 
unor ore plăcute în week
end: terasă, terenuri de 
sport și asigurarea materi
alului folosit pentru plajă.

• Sala Sportur&x Deva 
oferă celor ce doresc să 
practice tenis de masă sau 
jocuri de sală, spre

masă de tenis cu accesori
ile necesare practicării 
acestui sport la prețul de 
100 mii lei ora (adulți) și 
50 mii lei ora (copii). Pro
gramul de week-end al 
Sălii Sporturilor din Deva 
este stabilit între orele 
9.00 -20.00.____________
- Nou! Bază sportivă ce se 
deschide astăzi în zona 
Stadion Cetate din Deva. 
Destinată amatorilor de 
fotbal, baza oferă condiții 
speciale pentru petrecerea 
timpului liber într-un mod 
sănătos. Sunt oferite 
facilități ca: - 2 terenuri cu 
gazon artificial, pentru 
minifotbal, echipate inte
gral; - sală de arerobTc; - 
instalație de nocturnă; - 
vestiare și dușuri; - terasă 
și bar.

- Arena de tenis RENEL 
închiriază teren și echipa
ment pentru practicarea 
tenisului de câmp. Locație: 
Deva, Str. Depozitelor nr. 
23, tel. 0723.559 125.
- Călărie și plimbări cu 
trăsurica (serviciu oferit 
copiilor) sunt oferite la 
tel.0744. 876 244.
- Bazinul de înot. Hune
doara. Zilnic: 10.00 - 
22.00. Sâmbătă: 09.00 - 
13.00; 14.30 - 22.00. 
Duminică: 09.00 . 14.00. 
Costuri adulți: 60.000 lei;

- „ Klass Club". Program 
luni - sâmbătă: 09.00 ■ 
21.00.
Oferă: - Fitness. 40.000 le 
ora; 10 ședințe: 250.00< 
lei;
- Masaj relaxare. 130.001 
lei 50 de minute;

Masaj anticelulitic 
150.000 lei 50 de minute
- Masaj medical. 150.00( 
lei 50 de minute;
- Solar. 30.000/5 minute;
- Aromoterapie. 150.00( 
lei ora;
- Aerobic. 40.000 lei ora 
250.000 lei 10 ședințe.

• Munți - rat Au unele 
din cele mai frumoase'pri- 
veliști din Europa sud- 
estică.-Masivul este traver
sat de multe poteci turis
tice marcate pentru ama
torii de drumeții. Există * *și  

trasee de cățărare. Locurile 
de campare amende și 
cabanele turistice din jurul 
parcului vă așteaptă.

- „Ultimele zile ale lui 
Hitler". Un film de .ultimă 
oră cu o acțiune je poate 
capta spectatorul de orice 
vârstă.
• Hunedoara. Cinema 
„Flacăra", de la orele 13- 
16-19 doar în zilele de 
sâmbătă și duminică. în 

perioada 24 - 30 iunie 
2005. Prețul biletului: 
50.000 lei lunea și 70.000 
lei în restul zilelor. Acest 
tarif este pentru un film de 
trei ore. _____________
- „Star Wars: Episodul III - 
Răzbunarea Sith". Demult, 
într-o galaxie îndepărtată, 
cavalerul Jedi Anakin Sky
walker trebuie să ia o 
decizie de importanță cru
cială. Pus in situația de a 
alege între a o pierde pe 
femeia iubită și a-și vinde

• Stațiune. itraja 
Accesul principal se fact 
pe DN 66A - 11 km din 
Iscroni. (Punctul de inter
secție cu șoseaua națio
nală Tg.Jiu - Simeria sau 
pe linia CFR Petroșani - 
Lupeni.

• Râu de Mori
Alex „Retezat"- 6 locuri

lnfonnfnedia.ro
loredana.leah4infofTOmedia.ro
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• Facultate la final. La Deva are loc azi, de la ora 11, festivitatea de închidere a a- nului universitar. „Pentru 8 iulie, avem programată întâlnirea de 10 ani a primilornoștri absolvenți", spune Sigismund Duma (foto), rectorul Universității Ecologice". (R.l.)

întâlnirea moților 
cu istoria - 3 iulie 2005Dupăpiatră (L.L.) f Cea de-a XXXIII-a ediție a manifestării cultural-patriotice și religioase „întâlnirea moților cu istoria” de la Dupăpiatră - Țară Moților se va desfășura duminică, 3 iulie. Organizatorii manifestării, Consiliul Local Buceș, Primăria Comunei Buceș, Consiliul Județean Hunedoara, Prefectura Hunedoara, Primăria Municipiului Deva și Centrul de Creație Hunedoara, au pregătit un spectacol deosebit și complet. ,
Exerciții militareDupă Parastasul Eri moment plin de istorie îcontribuția moților 1 strămoșești, timp de apr ticipanții la manifestări exerciții militare de ap ora 13.00 va Începe sț susținut de cei mai indi

■oilor și un scurt1 care va fi evocatăi apărarea gliei iximativ o oră parse vor delecta cu irare a patriei. La îctacolul folcloric igiți soliști de muzică populară din județul Hunedoara, dar și de invitații speciali din Alba și Sibiu.

Iv ■
Grădinițele ocupateDeva (R.l.) - în ciuda statisticilor sumbre care prevestesc scăderea drastică a numărului de copii, grădinițele sunt deja ocupate la capacitate maximă și înscrierile continuă. „De 15 ani aud că numărul de copii va fi tot mai mic, dar - cu excepția unor ani când numărul copiilor a fost la limită - până acum n- am simțit asta. La Inspectorat s-au depus, în acest an, chiar cereri pentru înființarea unor grupe noi”, spune inspectorul de specialitate Zoe Ivănuș.Pe perioada verii grădinițele cu program prelungit vor asigura activitatea pentru copii. De la 1 iulie o parte se închid pentru curățenia generală și vor funcționa G.P.P. Nr. 1, 4 și 6, iar din 15 iulie se va închide și G.P.P. Nr. 7, după o săptămână urmând să se deschidă celelalte.

Zoe Ivănuș

Patrimoniul în vizorDeva (S.B.) - Cele 42 de Direcții Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național vor deveni, din toamnă, Inspectorate pentru Patrimoniu Cultura] Național. Prin noul proiect al ministerului se are în vedere crearea a 8 direcții de cultură regionale, care vor funcționa la nivelul principalelor regiuni ale țării. Mona Muscă, ministrul Culturii, consideră că peste tot în țară e „jale” în domeniul patrimoniului, deoarece direcțiile s-au ocupat numai de organizarea evenimentelor culturale din zonă, în județul Hunedoara situația în care se află patrimoniul a fost reclamată de salariații de la serviciul patrimoniu din cadrul direcției, care susțin că „le este foarte greu să se descurce cu toate problemele pentru că sunt nevoiți să-și asume răspunderi peste atribuțiile lor și pentru că nu au specialiști în evaluarea monumentelor și obiectelor”. (Lucian Savonea - arheolog, specialist în cadrul Direcției Județene de Cultură Hunedoara)

Pedagogii vieneze la Deva
■ De șapte ani, repre
zentante ale Academiei 
Pedagogice din Viena 
vin la Deva.
Raluca Iovescu
raluca.iavescii0hifarmmedia.roDeva - Aici ele au desfășurat mai multe acțiuni metodice. Cele 17 eleve vieneze, ca

re au efectuat mai multe ore de practică pedagogică la câteva grădinițe din Deva, au fost însoțite de profesoara Elisabeth Porstner, cea care este și inițiatoarea celui mai vechi parteneriat pe care îl are Inspectoratul Școlar Hunedoara. Trei grădinițe cu program prelungit din Deva au găzduit viitoarele educatoare: grădinițele nr. 4, 6 și 7 din Deva.

Viitoarele educatoare în mijlocul celor mici

„Lecția Sighet"
■ Din anul 2000, 
Școala Generală Nr. 1 
din Orăștie se numește 
„Dr.Aurel Vlad".

Prof. Silvia Beldiman 
Director al Școlii „DR. Aurel 
Vlad" OrSjtieOrăștie - Prin atribuirea acestui nume am dorit să restituim memoriei colective personalitatea uluitoare a avocatului Aurel Vlad, românul adevărat careja^fay>crificat •țtîffipul, săr^taosw, gverea și viața, slujitul ponorului său.Am făcut acest lucru și din- tr-o frustrare adâncă a acestor

vremuri marcate de o așa mare „secetă de personalități”. Am promis atunci că vom pomi în fiecare an, într-un sfânt pelerinaj spre Sighetul- Marmației. Anul acesta am însoțit grupul de copii care au pornit spre Sighet... Mă pregătisem să intru într-un spațiu tifturător, știam că ura dementăn&sociată cu incultura și orgoliul nemăsurat al puterii au spulberat vieți și au distorsionat destinul unui popor... dar niciodată n-aș fi crezut -fiă voi ieși atât de răvășit|p®B o neputință târzie și de o revoltă întoarsă asupra mea însămi pentru toți anii de ignoranță, de adormire a spi-

S.C. Orema Manage
ment SRL Deva (societate 
acreditată de Ministerul Muncii 
ți Ministerul Educației) orga

nizează cursuri de specializare 
pentru inspectori resurse 

umane. Informații ia 
tel. 0722/534697, 

0723/7*3457.

ANUNȚSe vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ, în data de 13.07.2005, ora 11.00, la sediul Biroului executorului judecătoresc Ben- teu Aron, din Deva, str. A. Vlai- cu, nr. 1, cam. 13, jud. Hunedoara, imobilul proprietatea SC METALOTEX SA DEVA, situat în Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 4, parter, jud. Hunedoara, înscris în CF nr. 6278/91 Deva, compus din sediu în suprafață de 625,06 mp.Prețul de pornire a licitației este de 17.000.000.000 (șaptesprezece miliarde lei) inclusiv IVA.Relații la telefonul 231.223 - sau mobil 0723/296.580.
Căutam 

reprezentant vânzări 
pentru zona Băncii 

cu niciliul în Deva sau 
Hunedoara. Ceram mar ■ 
riență în vânzări, pentru 

dezvoltarea afaceri ‘Măr
im angajare cu carte de 
munca, nachet saltirio! 

motivant, mașină, telefon, 
computer. Tel./fax 
021/348.54.74.

Unul dintre coordonatorii proiectului, inspectorul Zoe Ivănuș, precizează: „altă latură a proiectului a constat în cursuri de perfecționare la care au participat 40 de educatoare din județ. Toate participantele simt responsabile de cercuri pedagogice și de comisii metodice; cred că așa informația va fi mai ușor de transmis mai departe”. ~
Pedagogii modemeTema acestui seminar internațional a fost „Educația copiilor între 0-6 ani”, abordând domenii ale managementului și didacticii preșcolare și primare.Academia Pedagogică din Viena are parteneriate cu mai multe țări, dar pentru cel cu România este „responsabilă” Elisabeth Porstner, care ne-a vizitat prima oară țara în 1990.

Elisabeth Porstner„Mergem în cât mai multe țări, pentru a cunoaște cât mai multe medii, tradiții diferite, pentru a învăța să fim cât mai toleranți. în România am învățat că pentru copii e foarte important să înțeleagă că nu ți se oferă totul pe tavă, că poți să muncești bine și cu materiale mai puține, dar cu aceleași rezultate, iar copiii sunt peste tot la fel - educabili”, consideră profesoara Porstner.„De când vin în România am putut observa că s-au schimbat multe lucruri - asta mă motivează să mai vin”.

Fosta închisoare, actualul muzeu de la Sighetritului întors doar spre ziua de mâine...Mergeți la Sighet! Ce e acolo nu poate fi povestit, doar trăit!... „Lecția” Sighet e mai presus de toate academiile lumii. Acolo se predă demnitatea, curajul, superbia spiritului uman și forma supremă

de iubire trăită până la mistuire, aceea de dragoste de țară......Se apropie ziua de 2 iulie, . când se împlinesc 52 de. ani de lâ moartea lui A.Vlad. Aș vrea să-i așez pe mormânt, în dreptul inimii, un braț de maci roșii

FEINROHREN
10 argumente pentru alegerea
și folosirea țevii de cupru FEINROHREN:
• încercat și verificat - țevile de cupru FEINROHREN corespund normelor europene EN 1057 

și au certificate DVGW, AENOR, AFNOR, BSI

• multilateral - țevile FEINROHREN se pot utiliza în instalații de încălzire, sanitare, frigorifice, 

de aer condiționat

• durata de viață - țevile FEINROHREN au o garanție de 50 de ani

• ecologic șl sănătos - țevile FEINROHREN sunt făcute din minereu de cupru

cu puritate de 99,97 %, cuprul nu permite proliferarea bacteriilor

• performant - țevile FEINROHREN rezistă la coroziune, la presiuni mari, la șocuri de 

temperatură, la foc deschis

• proprietăți mecanice - țevile FEINROHREN sunt ușor de îndoit, de fălțuit, de lărgit

• proprietăți chimice - țevile FEINROHREN sunt antibacterials, au protecție UV, nu admit 

difuzia oxigenului, nu intră în reacție cu materii organice

• valoare pentru banii dumneavoastră - raportul preț-performanță la țevile FEINROHREN 

este foarte bună

• reciclabil - 99% din țevile FEINROHREN sunt refolosibiie

• tradițional - compania FEINROHREN există pe piața europeană din 1959

Vă așteptăm la depozitul nostru:
TIMIȘOARA
Str. Ion lonescu de la Brad nr. 29., Tel: 0256-400774, Fax: 0256-400777, e-inaii: insta1tm©melinda.ro

\ Continuitate în inovație!

raluca.iavescii0hifarmmedia.ro
insta1tm%25c2%25a9melinda.ro
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• Amenzi. în ultimele 48 de ore, polițiștii hunedoreni au aplicat 147 amenzi la legeaCirculației, din care 13 la regimul de viteză și au ridicat în vederea suspendării 5 perrrwse de conducere. Pe linia protecției consumatorului s-au aplicat 8 amenzi în Deva, Hunedoara și Hațeg. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 120 milioane lei. (M.T.)
• Accident. Conducătorul unui autoturism, Marin R., din Cinciș, a pierdut controlul volanului datorită vitezei și într-o curbă fără vizibilitate a intrat pe contrasens. S-a tamponat frontal cu un alt autoturism Dacia, condus de Vasile P„ din Hunedoara. în urma impactului Roxana R., pasageră în mașina condusă de Vasile, a fost grav rănită. (M.T.)

Puradei pe 
bandă

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@infominiedia.ro

Deunăzi am citit cel mai haios truism 
din câte mi-au căzut sub iriși vreodată! 
Cică „nu munca, ci lenea l-a făcut pe rrom". 

Problema e deci că fiecare rrom se naște și el 
om, dar pe undeva, pe scara evoluției pre
cizată de codul muncii, deraiază. Nu se 
cunosc cauzele fenomenului, da' ne izbim de 
consecințele lui în fiecare zi. Și fiindcă tot am 
trecut cu vorba pe lângă codul muncii, o 
inițiativă a ministrului Barbu, hunedorean de
al nostru, dădea buzna să vină în sprijinul 
lărgirii anumitor mase, nu spui care. însă știți 
voi bine! Noroc că s-a opus „unitatea de 
măsură" a PD-ului, respectiv Boc-ul, care și-a 
pus subunitățile să reanalizeze situația...

Gare situație era prezentată destul de 
tuciuriu și nu din cauza cărbunelui din 
Vale. Se zvonea pe ulițele târgului că mare 

bucurie se va abate asupra celor fără de servi
ciu - și prin urmare demni neplătitori de CAS 
-, da' doritori în schimb de câștiguri ușoare, 
sigure și din plăceri născute. Ne și vedeam 
înconjurați de puradei concepuți pe bandă, 
un soi de „pedecreței" ai timpurilor contem
porane... Noroc că s-au oprit la timp, cel 
puțin deocamdată. înțeleg eu cam ce-i aia 
politică socială, dar drept s-o spun prefer vari
anta cornu' și laptele! Că și așa abia de ne- 
ajunge bugetul să-i hrănim pe ăștia care îs...

Ieri, la Zdrapți, comuna Crișcior, a avut loc festivitatea de inaugurare a lucrărilorde construcție finanțate de ConsiliulJudețean Hunedoara pentru cele două case distruse în urma alunecărilor de teren din27 aprilie a.c. La final, casele vor avea bucătăriile dotate cu mobilier și aparatură electrocasnică în valoare de aproximativ 20 de milioane fiecare. (Foto: Daniei i. iancu)
• Prefectura Județului Hunedoara:
Cristian Vladu, prefect 11.00-14.00

• Primăria Municipiului Deva:
Laura Sârbu, secretar 08.00-10 00

• Primăria Municipiului Hunedoara:
Nicolae Schiau, primar începând cu ora 09.00

• Poliția Municipiului Hunedoara:
Comisar Costel Cozac, adjunctul șefului Poliției Munici
piului Hunedoara 4.00-16.00

0 altă tragedie pe șosea
■ O persoană și-a pier
dut viața și alte trei au 
fost rănite, într-un acci
dent produs la Zeicani.
MlHAELA TăMAȘ___________________
mihaela.tamas@informmedia.roZeicani - Un grav accident de circulație, în care o persoană și-a pierdut viața, s-a petrecut ieri dimineață pe DN 68, la intrarea în localitatea Zeicani, la kilometrul 49+44. Șoferul unui autoturism Volkswagen Golf, Cătălin Ovidiu Popescu, de 35 de ani, din comuna Păltiniș, județul Caraș-Severin, a intrat cu

viteză excesivă într-o curbă, a derapat, fiind carosabilul ud, și a intrat pe contrasens. „Autoturismul s-a izbit frontal cu un microbuz Mercedes Benz, care circula regulamentar și transporta șapte persoane pe ruta Hunedoara - Craiova. în urma impactului, conducătorul autoturismului Volkswagen și-a pierdut viața, fiind mutilat de fiarele contorsionate ale mașinii”, declară comisarul Marcel Goia, șeful Poliției Hațeg. Bărbatul era căsătorit și avea un copil minor. Acesta făcea naveta la Deva, în fiecare zi, unde era angajat la o firmă. Trei pasageri ai microbuzului
O persoană și-a pierdut viața în accidentul de ieri de la Zeicaau fost transportați la Spi- Hațeg, unde au primit în; talul de Urgență din orașul jiri medicale.

\Tue bine. în acest IN fel natalitatea nu este încurajată. Cheltuielile cu un copil mic sunt foarte mari și nimeni nu ered Că poate să se descurce cu 3 milioane lei. Toată lumea își dorește copii, dar trebuie să ai și bani pentru a-1 crește.
Simona, 
Deva

Vizită în Vale

Ireducerea care s-a \.aplicat alocației este foarte mare. Bineînțeles că guvernanții găsesc tot felul de motive, dar atunci când suntem în situația de a face cumpărături pentru copil, aceste justificări nu mai au nici un sens.
iRINA, 
Deva

Petroșani (D.I.) - Azi, la sediul CNH Petroșani va avea loc o întâlnire a reprezentanților Ligii Sindicatelor Miniere „Valea Jiului” cu Vasile Nistor, secretar de stat în Departamentul pentru Dialog Social, din cadrul Aparatului de lucru al Guvernului, și cu subprefectul Dan Pri- căjan. Vor fi analizate teme precum crearea de alternative de locuri de muncă permanente prin proiecte de dezvoltare a Văii Jiului; asigurarea din bugetul statului a fondurilor necesare pentru amenajarea drumurilor de acces în Masivele Parâng și Vâlcan; stabilirea unei strategii de investiții până în 2010; asigurarea pieței de desfacere a huilei prin S.C. Electrocen- trale S.A. Deva și S.E. Pa- roșeni etc.
ModernizăriOrăștie (D.I.) - Primăria Municipiului Orăștie a anunțat că în acest an dorește să finalizeze modernizarea celor trei piețe agroalimentare. în prezent se desfășoară reabilitarea completă a Pieței „La Stadion”, a cărei valoare totală se ridică la aproximativ un miliard de lei, ea urmând a fi finalizată până pe 15 iulie. Ulterior urmează să se efectueze lucrări de modernizare și la piețele „La Berze” și „Cetate”, costurile acestora ridicându-se la aproximativ 185 de milioane de lei. „Dorim ca finalizarea respectivelor obiective să aibă loc până la sfârșitul acestui an, pentru ca în continuare să ne putem ocupa de reabilitarea străzilor din localitate”, a spus Alexandru Muntean, viceprimarul

Foarte proastă. Un părinte nu se descurcă cu 3 milioane și chiar dacă alocația era valabilă doar doi ani, era un ajutor primit la momentul oportun, atunci când cheltuielile sunt destul de mari. Nu poți crește un copil cu trei milioane de lei!
Emilia, 
Deva

Cu 3 milioane de lei nu poți crește un copil. Este adevărat că un copil nu se face pentru banii primiți de la stat, ci pentru că ți-1 dorești, dar era un ajutor material pe care mamele îl primeau atunci când cheltuielile de creșteresunt destul de mșri. a
Eniko, i ■
Deva .

u cred că este bine. în Români natalitatea este foai scăzută și ea trebui încurajată, iar prin scăderea alocației p tru mame chiar și > care-și doresc foarti mult'un copil se vo gândi de două ori. I copil presupune foamulte cheltuieli.
IAnonim. ■

Un plus de energie pentru buna funcționare 
a afacerii tale

• promptitudine
- flexibilitate
* soluții adaptate

Peste 50% dintre întreprinderile mici și mijlocii 
se bazează pe BRD.
Lipsa temporară de fonduri nu 
trebuie să mai constituie o pro
blemă pentru desfășurarea acti
vității firmei tale.
BRD iți oferă consultanță specia
lizată și soluții multiple de fi
nanțare pe termen scurt, printr-o 
gamă largă de credite de trezore

rie. Beneficiezi de resurse finan
ciare suplimentare pentru acope
rirea nevoilor urgente de trezo
rerie și te eliberezi de stresul ca
uzat de decalajele dintre plăți 
și încasări.
Pentru mai multe informații, suna 
ta 0800 803 803-

CREDITE DE TREZORERIE

Tti.M :0S0« 803803 «mMn Tot mai simplu

mailto:daniel.iancu@infominiedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
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• Jucător profesionist. Tânărul jucător de tenis de câmp, din Cluj Napoca, llie Giurgiu, a devenit la Hunedoara jucător profesionist. Acest lucru s-a întâmplat după ce, în Circuitul Internațional „Ion Țiriac", clujeanul l-a înfrânt pe americanul Klemish cu 6-0, 6-0 și a obținut primul punct AȚI. (V.N.)
• Scădere. în județ, numărul echipelor de 
fotbal este în continuă scădere. Președintele AJF, Mircea Sîrbu, consideră acest lucru mai mult (decât îngrijorător. Mai ales că erau ani competiționali la.rând în care o întreagă serie a Diviziei C era constituită din echipe huneflorene. (V.N.)
• Lobonț la Palermo? Echipa US Palermo preferă să-l achiziționeze pe portarul Bogdan Lobonț de la Ajax Amsterdam, în dauna columbiaqplui Farid Mondragon de la Galatasaray Istanbul, deoarece este mai ieftin. (V.N.)

UUIIIWI Sebastien Grasjean a luptat din răsputeri cu americanu Vndy Roddick în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Wimbledon. (Foto- epa;

Aur în FranțaDeva (V.N.) - Gavril Drăgoi, antrenor de caiac - canoe la CS „Constructorul” Hunedoara ne-a adus la cunoștință un nou succes de prestigiu al sportivilor hunedoreni. Mai concret, este vorba de participarea lui Cătălin Dobra, sportiv legitimat la „Constructorul”, la un mare concurs care s-a desfășurat la Decize, în Franța. A fost un fel de Olimpiadă a juniorilor, ne-a precizat Drăgoi, la care au participat 34 de țări. Echipajul de canoe 4, în componența căruia a intrat și Cătălin, a câștigat medaliile de aur la 500 și 1000 de metri. La canoe 2, 500 și 1000 m, unde a făcut pereche cu Daniel Mihalcea, de la CSM Pitești, Cătălin Dobra a obțint medaliile de argint.

..................

Legi mai bune
pentru sport
■ Un antrenor spune 
că este nevoie de legi 
mai bune ale sportului 
și sponsorizării.
Valentin Neagu
valentin.neagu0infonnniadla.ro

CUVÂNTUL LIBER: De când 
sunteți antrenor de fotbal, 
domnule Bădoi?

Ion Bădoi: Din anul 1975. Am antrenat la nivelul tuturor categoriilor, inclusiv la Divizia A, pe CIP Deva, fotbal în sală. Trebuie să mai spun însă că nu am renunțat niciodată la profesia de profesor de educație fizică.
.*1 ■

C.L.: Unde ați petrecut cea 
mai mare perioadă în acești 
30 de ani?

I.B.: Fiind statornic de felul meu, am decis să nu mă rup de locul de muncă de la Liceul din Simeria, așa că am

antrenat echipele de seniori și juniori ale CFR Simeria, iar ulterior echipele de la CFR Marmosim Simeria.

(Foto Traian Mam i

C.L.: Din câte știm, 
echipele de la acest club au 
obținut rezultate foarte 
bune în anul competițio- 
nal 2004 - 2005. Așa este?I.B.: Poate aduce >a laudă, dar cred că așa este. La finele campionatului, cele trei echipe au ocupat locul I la juniori - Divizia D, Locul I în Campionatul Județean, locul I la faza județeană, Divizia Dseniori în Cupa Ro- lon Bădoi, director adjunct la CNS Deva mâniei și locul II la seniori Divizia D.

C.L.: Ce înseamnă acest 
lucru?I.B.: Că acolo unde există muncă, efort și susținere locală apar și rezultatele, sa-

tisfacțiile. Iar la Simeria nu se duce lipsă de așa ceva. C, iar de la acest nivel cei mai buni urmează să acceadă în eșaloanele superioare.

Data nașterii: 25 decembrie, 1948 

Studii: Absolvent al Institutului de Edu
cație Fizică și Sport București; antrenor 
de fotbal cu licența FIFA.
Funcții: 1981 - 1985, instructor metodist 
pe probleme dc fotbal la Consiliul
județean de Educație Fizică și Sport . 
Hunedoara; 1999 - 2001, director la 
Liceul Sportiv Deva; din anul 2004, direc
tor adjunct la CNS Deva.
Stare civilă; căsătorit, doi copii

Circuitul Internațional de 
tenis „lon TiriacHunedoara (V.N.) - La (URU) - Hodel (ROM), 6-3, 6- Hunedoara s-au desfășurat 3; Torresi (ITA) - Villarubalte partide din cadrul Circuitului Internațional de tenis (URU), 6-2, 7-6; Bouyahya (MOR) - Zsok (ROM), 6-3, 6-0;

C.L.: Totuși, cum s-a reușit 
așa ceva?

I.B.: A fost o activitate îndelungată, ale cărei baze le- am pus încă din anul 1996, când am organizat selecția la copii de 10 ani. Am fost nevoit să fac o selecție eterogenă, Simeria având o populație școlară redusă. A urmat o intensă muncă de instruire și educație. Până la urmă am reușit ce se vede.
C.L: Ce intenții aveți în 

vutor?
I.B.: Cu sprijinul local voi continua instruirea și pregătirea lor, pentru că peste doi ani Simeria intenționează să joace fără emoții în Divizia

C.L.: Cum vedeți fotbalul 
actual?I.B.: în general fotbalul a evoluat, în sensul creșterii vitezei de joc.și al jocului colectiv, în detrimentul tehnicii individuale. Această creștere a adus faze mai răpi de în zona de finalizare.De asemenea, o pondere mai importantă în ochiul antrenorului o are calitatea motrică combinată.Adică viteză în regim de rezistență. Fotbalul însă, și în general sportul, are nevoie de legi mai bune pentru finanțare și sponsorizare, în care statul să investească mai mult.

Brazilienii s-au rugat

„Ion Țiriac”.Iată rezultatele la simplu: Cruciat (ROM) - Roman (AUS), 6-4, 6-4; Dmytrenko (UKR) - Krotiuk (RUS), 4-6, 6- 4, 6-3; Sansonetti (URU) - Buzatu (ROM), 6-0, 6-2;Crăciun (ROM) - Maes (FRA), 6-2, 3-1 (RET); Bardoczky (HUN) - Alcaide (ESP), 7-5, 6- 4; Giurgiu (ROM) - Klemis (USA), 6-0, 6-0; Muguruza (VEN) ■- Migani (ARG), 6-4, 6- 4; Alund (ARG) - Luque (ESP), 6-2, 6-0; Maamoun (EGY) - Slabinsky (GBR), 7-5, 6-3; Aganostopol (ROM) - Puhanic (AUT), 6-2, 7-5; Ga- vrilă (ROM) - Barbu (ROM), 6-3, 3-6, 6-2; Zampieri (BRA) - Aqilar (CHI), 6-3, 6-4; Cuevas

Bruni (BRA) - Madden (USA), 7-5, 7-6.
Devean calificatîntre cei 32 de jucători rămași în concurs după faza calificărilor îl regăsim și pe deveanul Zsok Oliver, care a beneficiat de Wild Card și a intrat direct pe tabloul principal.El l-a întâlnit în primul tur pe marocanul Bouyahya Yasir, în fața căruia a pierdut cu 6-3, 6-0.Mai trebuie spus că se așteaptă cu interes mepiul clujeanului llie Giurgiu, care va juca în meciul 3 din șais- prezecimi cu maghiarul Bardoczky Kornel.

Frankfurt (V.N.) - După victoria cu 4-1 în finala cu Argentina din cadrul Cupei Confederațiilor care s-a desfășurat în Germania, jucătorii și staff-ul tehnic al reprezentativei Braziliei au format un cerc pentru a se ruga împreună. La fel au procedat și după câștigarea titlului mondial în Japonia, în 2002. Brazilienii s-au ținut de mâini și au plecat capul pentru a se reculege, în timp ce organizatorii pregăteau podiumul pentru înmânarea trofeului. Unii dintre jucători s-au urcat pe podium, printre care Kaka, Lucio, Gomes, im- brăcați cu tricouri pe care se putea citi „Iisus vă iubește” în diferite limbi.Brazilienii s-au urcat pe podium în ritm de samba,

iar unii dintre jucători aveau instrumente de percuție tradiționale. în urma victoriei de miercuri, Brazilia, care a mai câștigat I Cupa Confederațiilor în i 1997, a devenit a doua țară, după Franța (2001, 2003), care a obținut de două ori acest trofeu.

Ronaldinho primind trofeul de 
la președintele Germaniei.

45% Reducere Economisește cu abonamentul
A

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

2.269 lei
CUM TE ABONEZI?

uvAHim.
<9-

(0,22 lei noi)

Preț/ziar pentru abonament anual

1.920 lei (0,19 lei noi)

GRATUIT, In fiecare vineri primești 
(cel mai complet supliment 
de televiziune.

Reducerea de 45% eete valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă față de prețul silnic al ziarului.

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

1 lună

3 luni
6 luni
12 luni

59.000 lei ( 5,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.269 lei (0,22 lei noi)
169.000 lei (16,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.166 lei (0,21 lei noi)

319.000 lei (31,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.045 lei (0,20 lei noi)
599.000 lei (59,9 lei noi) preț/ziar ab. 1.920 lei (0,19 lei noi)

Prenumele
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada

Numele

LocalitateaTelefon (opțional)

valentin.neagu0infonnniadla.ro
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• Netransferabil. Conducătorii clubului AS Roma au anunțat că fundașul român Cristian Chivu nu este transferabil, punând astfel capăt zvonurilor care anunțau trecerea internaționalului român la formația Internazionale Milano.(MF)
• Final de carieră. Tenismanul australian Todd Woodbridge a anunțat că se retrage din activitatea competițională, după ce a fost învins în turul trei al probei de dublu din cadrul turneului de la Wimbledon.(MF)

Vor să ieșim din anonimat
AFRH, Cristian Gațu, care speră că forul handbalistic mondial va oferi un răspuns favorabil.

La două capeteDe asemenea, Gațu a afirmat că a trimis o scrisoare de intenție și la Federația Europeană de Handbal. „Am trimis o scrisoare de intenție și pe adresa federației europene, în care am prezentat performanțele obținute de echipele României și ne-am exprimat dorința de a organiza Campionatul European de tineret masculin, din 2008, și pe cel feminin, tot de tineret, din 2009. EHF ne-a răspuns deja, anunțându-ne că scrisoarea de intenție a fost acceptată de Comitetul Executiv și că ne recomandă pentru organizare maniera în care am găzduit Europenele de senioare din 2000 și, tocmai de aceea, nu va mai fi nevoie să se facă o inspecție a sălilor de competiție. Ne-au comunicat că o decizie oficială se va lua la Congresul EHF din 6 mai 2006, din Portugalia”, a declarat

■ România va candida 
pentru organizarea 
Mondialelor de hand
bal din 2009.București (MF) - Federația Română de Handbal a trimis o scrisoare de intenție forului mondial de profil, în care anunță că dorește să-și depu-

Cristian Gaju

în scrisoare am amintit de fap
tul că România este 

câștigătoarea a patru titluri 
mondiale la masculin, dar n-a 
organizat niciodată un turneu 
final de asemenea anvergură.

Nadia Comăneci și Muhammad Aii susțin can
didatura New York-ului. (Foto: epa)

Lobby olimpicNew York (MF) - Fosta gimnastă Nadia Comăneci vă face parte din delegația celor 40 de campioni olimpici care vor susține, la Singapore, candidatura orașului New York la organizarea Jocurilor Olimpice din 2012. Delegația va fi condusă de fostul pugilist Muhammad Aii, campion olimpic la Roma, în 1960, și îi mai include, printre alții, pe atleta Jackie Joyner-Kersee (triplă campioană olimpică în 1988 și 1992) și pe înotătorul australian Ian Thorpe (multiplu campion olimpic în 2000 și 2004). Numele orașului care va organiza Jocurile Olimpice din 2012 va fi. anunțat pe 6 iulie, la Singapore, urmânv să fie ales dintre candidatele Londra, Madrid, New York, Moscova și Paris.

W nă candidatura pentru organizarea Campionatului Mondial de seniori, din 2009. „Așteptăm cu nerăbdare răspunsul federației internaționale, în scrisoare am amintit de faptul că România este câștigătoarea a patru titluri mondiale la masculin, dar n-a organizat niciodată un turneu final de asemenea anvergură”, a explicat președintele

Naționala masculină de handbal se zbate în mediocritate.

As
«*»

Gațu. Președintele FRH a mai spus că orașele nominalizate pentru găzduirea meciurilor de la Mondiale și Europene, în dosarul pe care trebuie să-l formeze și să-l trimită în cel mai scurt timp la sediul celor două federații, sunt București, Râmnicu Vâlcea, Cluj,

Oradea, Sibiu și Brașov. Per tru Campionatul Mondia patru dintre aceste orașe vo găzdui meciuri din grupei competiției. „Termenul limit de depunere al dosarelor est de 31 decembrie 2005, dar lur vor fi gata și le voi trimite’ a încheiat Cristian Gațu.

Lobo

I

Roma (MF) - Echipa italiană US Palermo pre feră să-l achiziționeze pe portarul Bogdan Lobonț de la Ajax Amsterdam, în dauna columbianului Farid Mondragon de la Galatasaray Istanbul, deoarece este mai ieftin. Pentru a-1 ceda pe Mondragon, Galatasaray cere trei milioane de euro, în timp ce Lobonț îi poate costa mai puțin pe sicilieni și are și avantajul de a fi mai tânăr. Internaționalul român, care a pierdut postul de titular la Ajax în favoarea lui Martin Stekelenburg, a obținut acordul clubului olandez să se transfere în cazul unei oferte avantajoase. Palermo, care va evolua în sezonul viitor în Cupa UEFA, s-a despărțit de Matteo Guardalben, titularul postului de portar în campionatul trecut, și nu a rezolvat transferul lui Christian Abbiati de la AC Milan.

l

Benny McCarthy 

Șicanat 
Porto (MF) - Grupa
rea FC Porto a refu
zat să-l lase pe ata
cantul sud-african 
Benny McCarthy să 
plece în Statele Unite 
ale Americii pentru a 
evolua cu naționala 
Africii de Sud la Gold 
Cup, în perioada 
6-24 iulie. Potrivit 
unor surse din cadrul 
clubului portughez, 
staff-ul tehnic refuză 
să-l lase pe McCarthy 
la Gold Cup, pentru 
ca acesta să nu 
lipsească astfel de la 
perioada de pregătire 
pentru viitorul sezon 
competițional. 
McCarthy, în vârstă 
de 27 de ani, got 
gheterul echipei FC 
Porto în ultimele 
două sezoane, a 
declarat, la începutul 
săptămânii, că 
dorește să plece de 
la gruparea por
tugheză, deoarece se 
află în relații încor
date cu membrii 
conducerii.

Croațiaa învins Spania în cadrul turneului de baschet feminin al celei de a 15-a ediții a Jocurilor Mediteraneene, desfășurate la '..Almeria."Gazdele , competiției au pierdut cu scorului 65 - 85, Insa lupta de sub ;wiou a fost extrem de dură.
(Foto: EPA)
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Fotbalul de la antipozi, ajutat
■ Australia va evolua 
în zona asiatică în pre
liminariile Cupei Mon
diale din 2010.Frankfurt (MF) - Președintele FIFA, Joseph Blatter, a anunțat că Australia va evolua, începând din 2010, în zona asiatică în preliminariile Cupelor Mondiale. „Comitetul Executiv a decis ca Federația Australiană de Fotbal să nu mai facă parte din Confederația din Oceania, pentru a se alătura Confederației Asiatice de Fotbal. Statutul permite Comitetului Executiv să ia astfel de decizii fără a consul

ta, în prealabil, Congresul FIFA”, a afirmat Blatter, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Frankfurt, unde a avut loc, miercuri dimineață, ședința Comitetului Executiv al forului mondial. Reprezentativa Australiei evolua până în prezent în zona Oceania a preliminariilor Cupei Mondiale, câștigătoarea acestei grupe disputând meciuri de baraj eu ocupanta locului cinci din zona Americii de Sud pentru a obține calificarea la turneele finale.
Meci de barajAstfel, pentru a putea disputa, în noiembrie, barajul

pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2006, din Germania, selecționata Australiei, din care face parte și jucătorul formației FG Național, Jon McKain, vă trebui să învingă, în septembrie, selecționata Insulelor Salomon. Acest meci va fi primul disputat de Australia sub comanda noului selecționer Ron Smith, după ce Frank Farina a demisionat din această funcție ca urmare a celor trei înfrângeri suferite în cadrul Cupei Confederațiilor.Australia a participat la un singur turneu final al Cupei Mondiale, la ediția din 1974, găzduită de Germania.

IncidenteLondra (MF) - Doi su porteri ai echipei Mar Chester United au fost ares tați, miercuri seară, deos rece au perturbat prim vizită la stadionul Ol Trafford a celor trei fii e miliardarului american Ma colm Glazer, noul proprie tar al clubului. Circa 3C de suporteri au proteste în fața stadionului la se sirea celor trei frați Glaze Joel, Avi și Bryan. Fanii a scandat: „Mori, Glaze Mori!”. în jurul arenei au fo ridicate bariere și a fo; nevoie de intervenția a •sută de polițiști pentru c situația să nu degenerez

Șahtior se întăreșteDonețk (MF) - Clubul Șahtior Donețk, la care sunt legitimați jucătorii Stoican, Băr- căuan, Raț, Florea și Marica, i-a achiziționat pe fundașii Viaceslav Sviderski și Tol- ga Seyhan. Internaționalul ucrainean, în vârstă de 26 de ani, a fost adus pentru 400.000 de dolari de la echipa rusă Saturn Ramenskoe și a semnat un contract pe cinci sezoane cu Șahtior, formație antrenată de Mircea Lucescu. în schimb, pentru transferul lui Seyhan, Șahtior a plătit formației

FIA a amânat verdictulParis (MF) - Federația Internațională de Automobilism (FIA) a amânat până pe 14 septembrie discuțiile privind eventualele sancțiuni împotriva celor șapte echipe de Formula 1 implicate în cazul boicotului de la Indianapolis. FIA a declarat echipele vinovate de două infracțiuni și nevinovate de alte trei. Astfel, cele șapte echipe care folosesc pneuri Michelin au fost declarate vinovate pentru faptul că nu și-au asigurat pneuri potrivite pentru cursă și pentru faptul că au refuzat ue nedrept să ia

schimb, FIA nu le-a găsi' cele șapte echipe vino1 pentru alte trei acuzații refuzat să concureze res tând o limită maximă de 1 ză, s-au înțeles pentru a o niza o manifestație împot Formulei 1 și nu i-au av zat pe comisarii de curs; faptul, că intenționează si se alinieze la start, încălc astfel articolul 131 din r lamentul sportiv al Forrr 1. Președintele FIA, Max ] ley, a precizat că men Consiliului Mondial au 1 noscut că echipele vroiai



• Singurul cotidian local prezent pe piață
6 zile din 7

< • Ziarul vine la tine la prima oră a 
dimineții

• Independent politic și economic
• Informații utile și diverse

• GRATUIT, în fiecare vineri primești cel 
mai complet supliment de televiziune, 
Jurnal TV.

• CeL mai avantajos abonament lunar 
pentru un cotidian cu 6 apariții 
săptămânale, numai 5,9 RON.

• Poți câștiga premii de milioane de lei 
participând la promoțiile ziarului

• Zilnic, peste 350 de anunțuri de mică 
publicitate

• Calitate, profesionalism, informații și 
sfaturi, la cel mai bun preț.

I JURNAL cuvA
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V Vând ap. 2 camere (03) Vând case, vile (13) Comemorări (76)

• 2 apartament» a 2 camere, în comuna lila, preț 
negociabil, fără Intermediari. Tel. 0724/523823, 
0254/282375, dupi ora 17.
• decomandate, S2 mp, balcon, contorlzări ap A 
gaz 2 focuri, bdul Decebal, preț 1,050 mid. lei. Tel. 
0745/888619.
• Deva, AL Straiului, bl. 68/39, centrali termică, 
jaluzele exterioare, faianță gresie, preț 550 
milioane lei. Nu sunt agent Tel. 0723/855168.
• Dava,Scăr!șo»ra1semidecomandate, Instalații 
sanitare noi, gresie, faianță parchet, uși noi, 
geamuri noi, preț 860 milioane lei. Tel. 224896, 
0788/361782,0720/747359.
• Deva, stare bună 56 mp, parchet faianță 
gresie, ușă stejar, izolat cu fibra Italia, preț nego
ciabil. Tel. 222303.
• Deva, zona Magazinul Tineretului, decoman
date, gresie, faianță centrală termică Tel. 
0742/290024.
• Hunedoara, central, etaj 1, centrală nouă 
faianță gresie, parchet instalații noi, balcon 
închis, ușă metalică preț convenabil, accept 
credit imobiliar, Tel. 0722/972981,0741/077821.
e semidecomandat amenajat gresie, faianță 
parchet, balcon închis, etaj 2, zona Bălcescu, 
preț 780 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/019418.
• vând/scNmb, Deva, Eminescu, pentru locuit 
sau spațiu comercial, amenajat urgent preț 
20.900 euro. Tel. 0723/335189.Vând ap. 3 camere (05)

• 1 camera, 2 băi, garai, sobe pe gaz, curte, st 
350 mp, Deva, zona Barițiu, preț 85.000 euro, 
negociabil. Tel. 0742/290024.
• casă In Deva, zona Progresului, 4 cameră 
bucătărie, bale, garaj, curte cu pomi fructiferi șl 
gazon, grădină de legume. Tel. 214446. Exclus 
Intermediarii
• Deva,lcamere, living,2băl,garaj,grădină 400 
mp. parchet încălzire, zonă ultracentrală preț 
80.000 euro, negociabil. Tel. 0742/019418
• Duva, 3 camere, teren 1200 mp, curent apă 
gaz, preț 32.000 euro, negociabil, zona Aurel 
VlalCU. Tel. 0740/000582.
• Deva, urgent zona 22 Decembrie, 2 camere, 
bucătărie, baie, centrală termică posibilitate 
mansardare, preț 1,900 mid. lei. Tel. 224296, 
0788/361782,0720/747359.
• Hunsdoara, sir. Zlaști, nr. 38, 2 camere, 
bucătărie, hol, garaj, curte, gaz, apă încălzire 
centrală 20 ari teren arabil, 16 ari fâinaț cu pomi. 
Tel. 717278
• Skneria, 4 camere, vie, pomi fructiferi, st 600 
mp, apă gaz. Relații latei. 225940,230292
• rtnd casă în Deva, zona Progresului, 4 
camere, bucătărie, bale, garaj, curte cu pomi 
fructiferi șl gazon, grădină de legume. Tel. 
214448 Exclus Intermediari.
• vând, ia casă o cameră bucătărie, baie cu 
cabină de dus, centrală termică parchet 
lamelar, gresie, faianță Deva, central. Preț nego
ciabil. Tel. 0726/972966.

Un pios omagiu celei care a fost
ELENA GOȚAde la a cărei trecere în neființă se împlinesc 6 săptămâni. Comemorarea va avea loc sâmbătă, 2 iulie, ora 9, la Catedrala Sf. Nicolae din Deva. Dumnezeu s-o odihnească!Codruța, fiică

Cu adâncă durere în suflet amintim tuturor celor care l-au cunoscut împlinirea a 6 luni de la trecerea în eternitate a celui care a fost un bun soț, tată, socru și bunic
ROMAN BUBLEAde 57 de ani, din Ohaba. Parastasul de pomenire va avea loc duminică 3 iulie 2005, la Biserica Ortodoxă din Ohaba. Nu te vom uita niciodată.Soția Victoria, copiii Marius și Camelia, nora Otiba. ginerele Cristian și nepoatele Oana și Minim

• decomandat», 105,57 mp, 2 băi, 2 balcoane 
închise, contorizări, acoperit cu tablă pod, toate 
utilitățile, zonă liniștită urgent, preț convenabil. 
Tel. 218978 0727/357313.
• decomandat», Dan, Zamfirescu, modificări, 
parchet, lambriuri, contorlzări, pretabll și pentru 
spațiu comercial sau birouri, vedere în 3 părți, 
37.000 euro, negociabil, ocupabll imediat, exclus 
intermediari, 0723/255184,0724/241465.
• D«va, zonă centrală balcon închis, centrală 
termica, geamuri termopan, toate îmbunătățirile 
posibile, preț bun. Tel. 0745/079659.'
• Himdoara, zona Cora șl casă la 3 km de 
Hunedoara, teren, grădină livadă teren intrav
ilan cu 3 garaje, zona Ceangăi, prețuri negocia
bile. Tel. 0254/718969.

Vând case de vacanță (15)
• construct» 2002, D+P+E, stațiunea montană 
Straja, 7 camere decomandate, 3 băi. 3 wc, toate 
utilitățile. Accept variante. Tel. 0723/320995.Vând case la țara (17)
• 3 camm, cămară pod, fântână anexe, 
grădină 10300 mp, curte 1000 mp, la 22 km de 
Deva, sau schimb cu apartament 2 camere, 
Deva, preț negociabil. Tel. 0724/620358
• Mda, nr. 31, construcție nouă 2 camere, 
garaj, anexe gospodărești, gaz 2 focuri, apă 
canalizare la poartă grădină 23 ari. Tel. 
0741/196582.Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, etaj 1, ultracentral, 110 mp, 
toate îmbunătățirile, 2 băi, 2 balcoane, garaj, 
preț negociabil. Tel. 0742/019418
• decomandata, ataj 2,2 băl, 2 balcoane, gresie, 
faianță termopan, centrală termică Deva, zona 
22 Decembrie, preț 220.000 ron, tel. 0745/217948
• Dan, CaipatL decomandate, 120 mp, 2 
balcoane, 2 bai, centrală termică multiple 
îmbunătățiri, etaj 1 din 4, preț 47.000 euro. Tel. 
0745/084616.
• Deva, zona Dalas, decomandate, 125 mp, 
amenajat la cheie, etaj 2. Tel. 0766/788251, 
234415.
• Llacukd, 2 băl, 2 balcoane, repartitoare, modi
ficat hol. bucătărie, preț 1500 mid. lei. Tel. 
224298 0788/361782,0720/747359.

• cuă cu trMnă Iradă și «MX», to totul 
HobttA» S*nntnMtMMi  petț tvint*|ot»  
WomM6toLt7a/NK2A

• Chimind», nr. 110, casă anexe, teren 0,22 ha. 
Tel. 0745/625470.
• Dobra, talul Făgețel, la 2 km de șosea. 3 
camere, cămară beci, curte mare, dependințe, 
preț negociabil, fără Intermediari. Tel. 
0724/523823,0254/282375, după ora 17.
• Hărtu, 3 camere, bucătărie, garai, grădină 
curte, anexe, st 6500 mp, preț bun, ocupabllă 
Imediat rog seriozitate. Tel. 0745/079659.
• Pricaz, cată grădină anexe gospodărești, Str. 
Principală nr. 151. Tel. 211670.
• StntuhalnL nr. 65,4 camere, bucătărie, bale, 
cămară pivniță anexe, apă gaz, curte, grădină 
St 6.000 mp. Tel. 210975.
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ANUNȚ
Având în vedere că 30.06.2005 și 01.07.2005 sunt 
declarate zile nebancare, în vederea denominării 
monedei naționale, casieriile vor avea următorul

Programul casieriilor va fi reluat începând cu data de 
luni, 4 iulie 2005.

Tatăl Laci, cu nemărginită durere, anunță trecerea unui an de când ne-a părăsit pentru totdeauna scumpul și dragul fiu
BARACSILASZLOdin Peștișu Mare. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• Sântămâita Mm nr. 162.3 camere, bucătărie, 
bale, pivniță curte, grădină apă canalizare, 
trifazic, preț 35.000 euro, negociabil. Tel. 
0254/771479,0742/044662.
• vând cază cu anexe gospodărești în Căstău. 
Tel. 244263.
• rtnd casă. în Qeoagiu-Sat, 2 camere, 
bucătărie, beci, gaz, șură mare, grădină 10 ari. 
Tel. 0254/648052Vând garsoniere (19)

• Deva, Al. Crlșulul, Micro 15, bl. 52, etaj inter
mediar, contorlzări, balcon închis, preț 550 
milioane lei, negociabil. Tel. 216903.
• Deva, Dada, decomandate, amenajări, 
contorlzări, parchet lamelar nou, gresie, faianță 
hol central, preț 530 milioane lei, negociabil. Tel 
0788/165703.
• umană decomandate, 36 mp, etaj 1, bdul 
Decebal, preț 19.000 euro. Tel. 07««886rVând terenuri (2
o L200 mp teren Intravilan, grădină 20 x 60 mp, 
în localitatea Toteștl ■ Hațeg, lângă școală preț 
12D00 lei mp, negociabil, cu acte în regulă Tel. 
212272,0723/732560.
• 10 naicele teren a 500 mp, zona Căprioara. 
Relații latei. 211124.
• 24,700 mp teren extravilan pentru agricultură 
șl 8000 mp teren pentru construcții sau agri
cultură ambele localitatea Toteștl - Hațeg, lângă 
canton. Tel. 212272,0723/732560.
• 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.
• Intravilan 3116 mp, Hunedoara, fs 22 m, apă 
gaz, curent, loc drept, parcelabll, zonă liniștită 
10 euro mp. Tel. 0723/006657.
• Intrartan 4426 mp și două construcții cu câte 
2 camere fiecare, în Tâmpa (CF166/1) la 1 km de 
Slmerla, posibilități racordare gaz, apă 
canalizare (la poartă). Tel. 0788/469152 sau 
0254/212803.
• Intrartan, aceea la toate facilitățile, pentru 
casă sau cabană 510 mp, fs 12 m, preț 100 
milioane lei, negociabil. Leșnlc, nr. 122. Tel. 
0744/568995.
• mm Zăvoi 4400 mp, preț 17 euro, negociabil. 
Tel. 0743/143698

• Intravilan, pentni construcție casă în Șolmuș, 
la asfalt 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la 
poartă Tel. 220269, zilnic, după ora 16, sau 
0746/029058
• Intravilan, Str. Olarilor, 769 mp, posibilități 
racordare utilități, preț 10 euro/mp, negociabil. 
Tel. 0722/896841.
• urgent, tiran 500 mp, Săntuhalm, preț 15 euro 
mp. Tel. 0788/659454.
• 700 mp, fs 30 m, cu livadă de pruni, Ideal 
pentru casă de vacanță 3 euro mp. 0742/290024.Cumpăr terenuri (22)
• Intrartan, panbu cosntrucțle casă în Mintia, 
Vetel, șoimuș, Boholt la 2-3 euro/mp. 
0722/161644.imobile chirii (29)
• todilriaz apere , 2 camere decomandate, 
Deva, Carp ați, etaj Intermediar, mobilat șl utilat, 
pe termen lung, bine întreținut, 150 euro, nego
ciabil. Tel.0723/251498 0745/302200.
• «Nr pentru închiriat apartament 2 camere, 
mobilat aragaz, frigider, contorlzări, Deva, zona 
Zamfirescu, preț 100 euro/iună. Telefon 
0742/290024.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Deva, mobilat, contorlzări complete, 100 
euro/iună. Tel. 0722/564004.

Cu adâncă durere anunțăm împlinirea a 5 ani de la decese scumpului nostru fiu și nepot
BUDURA RUSU TIBERIUSlujba de comemorare va avea loc sâmbătă 2 iulie, or10,15, la Biserica Sf. Vasile, din stn M. Eminescu Deva.Familî

• tochHaz apotamant 3 camere decomandate, 
ultracentral Deva, 2 băl, 2 balcoane, mobilat șl 
utilat renovat recent, pentru pretențioși, preț 
250 euro lunar. Tel. 0723/251498,0745/302200.
• închiriez urgent apartament 2 camere semi- 
mobilat aragaz, frigider, contorlzări, interfon la 
scară pe termen lung, liber, preț 80 euro/iună 
Informații la telefoanele 0723/251498 
0745/302200.
• ofer spn închiriere apartament 2 camere, 
mobilat N. Bălcescu (Astoria), frigider, aragaz, 
contorlzări, cablu TV, repartitoare căldură preț 
80 euro lunar. Tel. 0721/985256.

Auto romanești (36)
■ rtnd Ara 243 D motor Brașov plus renu 
tone, stare bună de funcționare, acte la zi 
vedere. Tel. 0723/335189,245874.
• rtnd Dada 1310, recarosată în 1995 
foarte bunâ. Tel. 0744/585516.
• rtnd Dada 1310, VT 2006, culoare 
viteze, stare tehnică foarte bună preț 67 
lei. TâL 0728/369313.
• rtad Dada Berlină 1310 Li. roșu Imp 
2004, preț negociabil. Tel. 232881, după o
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La jumătate!
E OZ-a or*ce abonament KJ /O și oricâte extraopțiuni’ 
reducere pana la sfârșitul anului

... da, numai ca pan .nea e pe plajă

săptăriuinA <i sezonului <lr .urm 

rvT-w< m clin-1 din Cluj.

vdntâ< tează-ne șt^fM'efvă-ti"’ vacanța!

Pentru că ești șef în concediul tău!

Și, gratuit, 20 de minute naționale, lunar, pana la sfârșii ul anuh

bani înapoi pe telefon"’
,11

din star

RlZlKVAI

Aerotravel Lufthansa City Center
Bulevardul Republicii nr. 4, Timișoara
Tel.: +40 256 292 960: Fax: +40 256 292 958
E-mail: timisoara@aerotravel.ro

Aerotravel
Vacawîe!
www.aerotravel.ro

DEVA - Piețe Victoriei, nr. 8, Tel: 0254.230.398 Mng» <i« cunur») - Merele Premiu Samsung SGH P400 
DEVA • Ulple Shopping Center, etaj 1, Tel: 0254.235.025. Marele Premiu Samsung SGH P400

Ofertă valabili *1  In magazinele din:
HUNEDOARA 1> Supermarket Artime Tel: 02M.71S.288 - Manele Premiu Nokla 3650
HUNEDOARA 2 - Bd. Dade, nr. 6 bl», Tel: 0254.710.404 ■ Marele Premiu Nokia 3850
ORAștie- Centrul Comercial "Palia”, Strada Armatei nr.1. Tel: 02M.241.9S0 - Marele Premiu Nokla 36f 
BRAD- Str. Republicii, Bl. 1, parter, Tel: 0254/812.683 - Marele Premiu Panaeonic GD 87

http://www.ounarro
mailto:timisoara@aerotravel.ro
http://www.aerotravel.ro
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Auto străine (37)
• vând Cltmn BX14, RAR 2006, PF, consum 5% 
benzină, preț 1550 euro, negociabil. Tel. 711063.
• vând Fort Escort 18 T0, consum 6%, af 1996, 
Închidere centralizați, 5 uși, preț 4600 euro. Tel. 
0723/850742.

a societate comerdaU vinde antene de 
satelit digitale începând cu 6.5 milioane lei. 
650 lei noi, 1 an garanție, recepționează 
programe românești șl strilne, cu șl fără 
abonament, montarea șl deplasarea In
cluse tn preț. Informații tel. 0723/481776 sau 
0745/840474.

• vând cârămldâ veche, cca 180 ■ 200 bucăți, 
preț 3500 lei bucata, negociabil. Tel. 217138Artă, antichități, cărți, reviste (55)

Microbuze. Dube (38)
• vând irgent microbuz de persoane 12+1 
locuri, VW LT 28, motor Diesel, stare foarte buni 
de funcționare. Tel. 0788/659454.
• vând VW LT 28. model lung și înalt, af 1987, 
motor Diesel, cirilg de remorcare, 12+1 locuri 
sau schimb cu teren, casă, apartament plus 
diferență. Tel. 0722/161661.

îmbrăcăminte,încălțăminte articole sport (52)
• vând cMturâ militară veche cu o stemă pe 
pafta, mașină de cusut Singer, monede cu 
eclipsa. Tel. 0723/005657.Electrocasnice (56)

• Am 1 an șl 9 luni, culoare maro cu alb, 
carnet sănătate, prietenos, crescut la curte, 
obișnuit cu oameni șl animale, preț negociabil. 
Tel. 0720/294955,0721/441348.
• vând 3 vaci, rasa Brună de Maramureș, preț 
avantajos. Tel. 0254/225253.
• vând fân cosit șl necosit, Hunedoara. Tel. 
0723/005657,
• vând pătat purcei, 3 luni, în localitatea Cuculș, 
nr. 49, Trufaș loan. Tel. 0723/778817 sau 
0727/062607.
• vând pivHon apicol cu 40 de lăzi verticale pe 
12 rame cu 2 magazii RA1001. Tel. 0745/547822.

Camioane, remorci (39)
a vând remorcă 2 axe, închisă, model furgon, af 
2000, stare foarte bună, preț negociabil. Tel. 
0722/161661.Utilaje, unelte, industriale și agricole (40)

• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică, stare excelentă, 
preț 160 euro, negociabil. Tel. 212272, 
073/732560.
• vând rochie de mireasă colecția 2005, 
mărimea 42. Relații tei. 0746/402633.

• vând rocNe de seară, galbenă cu negru, 
model elegant, măsura 40-42, preț 1.500.000, 
negociabil și rochie de seară, argintiu metalizat, 
măsura 40-42, preț 1.500.000, negociabil, tel. 
0743/211074 sau 218084.
• vând rochie de seară, model frumos, culoare 
roșie+auriu pe corset, cu voal, măsura 42-44, 
preț 1500.000, negociabil, tel. 0742/939993.

o vând «bricht cu circular, masă cu mandrină, 
motor monofazic, str. M. Kogălniceanu, nr. 24, 
SlmerlatTel. 263598.
• vând tractor 45 CP, motor defect tel. 683091.

Materiale de construcții (53)

■ vând canddabni cristal, perfectă stare, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând congelator Arctic 5 sertare și mașină de 
spălat Alba Lux 9. Tel. 221431, seara.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, fără motor și 
frigider Arctic, mijlociu, stare bună de 
funcționare, 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 mașM de cusut nasturi marca Lewis, 
preț negociabil. Tel. 0258/732737.
• vând purificatoare de aer cu plasmă contra 
fum, aer viciat, mirosuri neplăcute. Nu necesită 
instalare. Tel. 0788/496554.

Medicamente, instrumente medicale (58)
• vând aparat pentru măsurat glicemia, marca 
Accu-cher, nou, nemțesc cu 100 buc. teste, tel. 
230253
• vând aparate care tratează la domiciliu 
reumatisme, sinuzite, afecțiuni ale pielii etc., 
foarte ușor de folosit Tel. 0788/496554.Instrumente muzicale (60)
• vând plan vienez Wlrth, coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431, 
seara.

Moto-velo (41)
• vând cărămidă din demolări, 20 mc, preț 
1200.000 lei/rnc. Tel. 0723/335189.
• producem șl vindem plasă din sârmă zincată, 
de diferite dimensiuni, preț foarte avantajos, 
Băcia Tel. 0744/277430.

Plante și animale, agroalimentare (57) Altele (61)
a cunpăr Ndctetă pentru copii 4 ■ 9 ani. Tel. 
0721/985256.Piese, accesorii (42)
a vând 3 bucăți anvelope Victoria cu jantă și 
cameră de dimensiunile 975/18, o cutie de 
viteze 4 trepte și un electromotor, ambele de 
Dacia. Tel. 221431, seara.
• vând pteM Skoda S100, preț negociabil. Tel. 
232881, după ora 16.Schimb (46)
a icNmb Cttrom BX 14, af 1984, RAR 2006, cu 
Ford Escort II Diesel după 1988, 4 uși, ofer 
diferență 500 euro. TeL 711063.Mobilier și interioare (47)
• vând bMotecă 4 corpuri, stare buni, preț 4 
milioane lei șl coltar „Clio", preț 9 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0254/211363 sau 0727/718081.
• vând canapea extensibili aproape nouă, 
culoare albastru închis, preț 5 milioane lei. Tel. 
0254/213483,0720/432448.
a vând wgent canapea extensibilă, stare bună, 
masă sufragerie de 12 persoane, masă 
sufragerie+6 scaune tapițate, servantă, mobilă 
hol, birou, prețuri negociabile. Tel: 218084, 
0742/939993,0724/643045.Televizoare (48)
a vând iigant tv Sharp, model deosebit digital, 
stereo, OSD, telecomandă, diagonala ,72, stare 
perfectă, preț 43 milioane lei. Tel. 0745/343093, 
260416Audio-video, antene și instalații satelit (49)
• vând stall auto Magnat Twister de 160 W, 300 
W, 500 W.EQ auto, DVD șl stații casă de 200 W, 
400 W, prețuri negociabile. Tel. 0723/455092.

DEPOALM Deva
vă oferă blocuri 
ceramice (250/290/240) 
la prețul promotional

SIMALEXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central 

Tel: 230.630,233,170, 233.180 
Fax: 224.550,
www.almal.ro, alnialOimart.ro

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

tineret
(24969)

SC PANGRAM SA prod uc a to m rus» 
pastelor ffiinoiise Monte Bnvfeto

ANGAJEAZĂ pentru DEVA 
MANAGER DE ZONĂ

Cerințe:
- Coordonarea activităților dc vAiware în zona alocata;
- Administrarea eficienta a bugetelor și resurselor filialei;
- Excelenta cunoaștere a mediului de afaceri;

Profil :
Experiență în vanzari - minim 2 ani; 
Experiență coordonare eehipfi;

- Excelente abilitați de organizare, coordonare, 
planificare

* Permis conducere
- Studiile superioare constituie un avantaj

Candîdațji interesați sunt rugați sfl trimită un CV. în atenția 
Director Vânx&ri Vest. pană la data de 06.07.2005.

SC PANGRAM SA
Resîla , str.Tîmisorii nr.4, jud. Caras Severin

lei /Fax; 0255-210995, E-mail: personal<Amontebanato.ro

• siropuri concentrate, îmbuteliat sau vrac, 
preturi minime, pentru dozatoare Tec, profit 
400%, sifonerli șl uz casnic, gamă 8 • 12 sorti
mente, Deva Tel. 235320,0745/096675,212057.

• sucul Florida, cele mai reduse prețuri, calitate 
superioară, sifonate la sticle pet de 2 litri și nesi
fonate la sticle pet de 3 litri, gamă 8 sortimente, 
Deva Tel. 235320,0745/096675,212057.
• vând cmi de mână Doxa perfectă 
funcționare, preț negociabil. Tel. 0721/ 060683.
• vând caas de mână elvețian Longlnes cu aur 
electroplacat perfectă funcționare, preț 150 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând dozator de bere cu 2 capete, stare foarte 
bună preț avantajos. Tel. 0745/361506,
• vând mașină de scris format mic, marcă 
germană stare excepțională de funcționare, 
preț 15 milioane lei. TeL 776082.

CASE DE MARCAT ACTIVA 
recomandate pentru 
MAGAZINE, PIEȚE, 

RE8TAURANTE. BARURI, 
/ uW MAGAZINE ENGROS, 
- «■» HOTELURI

Model» la prețuri cu TVA 
îneejrtind câ» I» 7.400.0430

Mdkuteuvtmtat ACTIVA 
SILOG Electronics srl 
Deva, Bd.DECEBAL bl.S ■ parter 
Telefax: 0254-233.099

• 8 raioane, 5 nivela TVA
- 2600 articole programabile
- preț / cantitate - 8/9 cifre
- pregătită pentru LEUL GREU
- impnmanre wimicâ 6 unweec
- 3 interfețe Rs232

PC, cititor coduri bare, cântar
- regimuri de lucru cu PC
- imprimantă fiscală
- alimentare 150-260V /1,3 Ah
- BATERIE TAMPON 6V11.3 Ah
- facilități multiple de programare 
conform legislației în vigoare

• Tei g SRL organizează testarea 
cunoștințelor de utilizare a calculatorului. 
Eliberăm permisul de conducere a calcula
torului (ECDL) Reduceri în lunile Iunie șl Iulie 
(20%). Deva, Bdul 22 Decembrie, nr. 37 A, 
(Clădirea Cepromln), etaj 2, camera 221. Tel. 
0254/212070, fax 0254/218111.

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

IMPORTANT !!!
LEUL GREU pentru case de marcat

OLIVETTI CRF 4050
SILOG ELECTRONICS efectuează denominarea 

Pentru relații si programări 
Deva, Bd. Decebal bl.S - parter 

Telefon 0254-233.099 ■ Tarif 165 RONtcu TVA)

KCALORSA 
DEVAsngsjtMâ 
muncitori pentru 

lucrări de săpătură 
manuală, cu plata 1st 
acord, relații supli

mentare la nr. da tel.
0254.211.7S1.

ANUNȚ
MCtiETAUA MUONALA A APELOR MfMflUm • A A, 
cu sediul în București, str. Mendeleev nr. 36-38, sector 1, telefon 316.80.73, fax 
316.80.71, în conformitate cu prevederile legale anunță organizarea unei licitații 
deschise pentru .Valorificarea prin îmbutellere șl comercializare a apel minerale 
naturale extrase șl livrate france-sursă de S.N.A.M.-S.A., din perimetrul de 
exploatare BĂCÂIA, Județul Hunedoara, pe bază de contract comercial*
Licitația deschisă va avea loc în data de 20 iulie 2005, ora 12, la adresa din 
București, str.Mendeleev nr. 36-38, etaj 3, sector 1.
Caietul de sarcini în valoare de 9.530.000 lei poate fi cumpărat de ia sediul 
S.N.A.M.-S.A. București, etaj 3, camera 148.
Pentru participarea la licitația deschisă ofertanții vor depune ofertele, conform 
caietului de sarcini, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru 
începerea licitației, respectiv până la data de 19 iulie 2005, ora 12.
Garanția de participare este de 50.000.000, achitată prin ordin de plată în contul 
S.N.A.M.-S.A.-IBAN R069 RNCB 51010000 01210001-B.C.R. Unirea.
Relații suplimentare la sediul S.N.A.M.S.A.,Compartimentul Marketing sau la 
numărul de telefon 316.80.73/16.

Societate franceză cu sediul 
în Oradea, specializată 
în turnarea de piese în 
aluminiu, caute pentru 

angajare TURNĂTORI CU 
EXPERIENȚĂ. Oferim ajutor 

pentru instalarea în 
Oradea. Așteptăm CV-urile 

dvs. la nr. de fax: 
0259/477746. Informații 
suplimentara la nr. de tel. 

0259/419694.

Oferte locuri de muncă (74)
• vrei lâ câștigi între 300 ■ 500 dolari săptămânal 
lucrând acasă? Trimite plic autoadresat la OP1, 
CP 9 Slmeria, pentru Molnari.

• «nga|ăm lucrători comerciali pentru magazin 
cu profil de electrice, sanitare, uz gospodăresc 
materiale construcții, experiență în domeniu 
disponibilitate la program prelungit, domiciliul 
în Hunedoara CV la fax 213870, telefon 
0722/161661.

• SC Spicul Auriu SA Hunedoara, teL 
713030, 0741/091161 ingijeaz pentru 
âvrâride riclca.âioraiele
Den, Brad, Oriștte, Hațeg, Petroșani.

o societate comercială angajează agent 
vânzări pe Județul Hunedoara, domeniul 
cosmetice, permis cat B, experiență fe 
donwriu Tel. 0727/377681,02S9/Î73217.

• SC Acomln SA CM, Grupul de Șantiere 
Hunedoara ■ Den lea: muncitori 
caffllcațl, cu minimum 2 ani vechime, In 
următoarele mesetft Maori ■ zugravi, 
montatori riglps, zidari, didgheri, florari ■ 
SL IteiMfl m pot obttne la sodkil 

la Bfroul penonal ■ « tare TeL 
1771

• îngălăm croHoreasâ cu experiență In 
producție do tricotaj». oferim uuriu 
atractiv. TeL 221200,07Z3/88721â

• angajăm lucrător comercial (vânzătoare) 
vâreta mHmâ 2! ani, aspect plăcut, 
oiMip irâutme ue contatmte ortnard 
pentru magazin de articole erotice (sex 
shop). Condțfl excel TeL 0740/M866L

• societate comercială ang«|Muâ munci
tori neaMceA depozit Deva, condu avan
tajoase. TeL 232713,225140.

• agenție de turism angajează drector de 
agenție, pachet salartai atractiv. Cerințe: 
brevet tartan, operare PC, vârstă maximă 
35 ani, unoștlnte Bmba engleză. CV-vfle 
se vor transmite la fax 0254/30835. 
kitot la teL 0 /659041

anunț ■■■ - ..... .
Oficiul Registrului Comerțului 

de pe lângă Tribunalul Hunedoara 
organizează, în data de 20.07.2005, ora IO, la sediul 

său din Deva, b-dul Decebal, bloc P, mezanin
CONCURS
în vederea ocupării următoarelor posturi:

- consilier Juridic - experiență minimum 2 ani
- operator calculator

Condițiile de participare, tematica, bibliografia cât și 
actele necesare pentru participarea la concurs sunt 
afișate la sediul OFICIULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL 
HUNEDOARA din DEVA, b-dul Decebal, bloc P, mezanin.

Kaufmann
www.luiMfmam.ra. afficag&kaufrnann.ro

B«nAD«n

e FERESTRE PRIN CARE VIITORUL SE VEDE MAI CLAR
e TĂMPLĂRIE DIN ALUMINIU PENTRU: «SPAȚII COMERCIALE 

«SPAȚII INDUSTRIALE 
«CASA TA

• GEAM TERMOPAN CU LOW-E ȘI CU DIVERSE ORNAMENTE
• EXECUTĂM CU UTILAJE GERMANE DE ULTIMĂ GENERAȚIE: 

■UȘI ȘI FERESTRE
■VITRINE MAGAZINE

Deva, str. I. Creangă, PT 28
Tel./fax 0254/233243

ROMPETROL

DIRECȚIA SILVICĂ DEVA
Organizează 

„LICITAȚIE DE MASĂ LEMNOASĂ” 
producția anului 2005

Licitația este de tip închis și va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, str. Mihai Viteazul nr.10, în data de 13.07.2005, ora 10.00, 
pentru masă lemnoasă fasonată și prestări servicii de exploatare.

Volumul total de masă lemnoasă fasonată care se licitează este de 3.996 mc aparținând următoarelor grupe de specii:
■ Cireș -113 mc; - Fag - 620 mc; - Gorun ■ 357 mc; - Tel - 25 mc; ■ I inc e -1.522 mc; - Plop -12 mc; - Carpen ■ 10 mc; 
- Mesteacăn ■ 5 mc; -D.T. -1.309 mc; - Paltin - 23 mc
TOTAL - 3.996 mc

Licitația ie va desfășura conform .Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond forestier proprietate 
publică, către agenții economici”, aprobat prin H.G. nr. 85/2004.

Pot participa la licitație agenți economici care sunt atestați pentru exploatarea, industrializarea și comercializarea lemnului, potrivit 
HG nr.70/1999 șl Ord.MAPPM nr.71/1999.

Documentația care include caietul de sarcini, listele de partizi și listele de material fasonat poate fi consultată la sediul Direcției 
Silvice Deva, la sediile ocoalelor silvice din subordine și pe Internet la adresele: http://www.silvahd.ro și http://www.rosilva.ro.

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

Preselecțla agenților economici va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, în data de 08.07.2005, ora 10.00.
Taxa de participare va fi achitată numerar la casieria unității, iar garanțiile pentru respectarea clauzelor contractuale vor fi achitate 

in avans in contul R046RNCB3000000000160001 deschis la BCR Deva sau R017RZBR0000060001246149 deschis la Raiffeisen Bank 
Deva.

Ofertele se vor depune la sediul Direcției Silvice Deva cu cel puțin o zi lucrătoare anterior datei anunțate pentru ținerea licitației.
Relații suplimentare se pot obține la tel.0254/225.199,0254/224.649, fax 0254/224.599,0254/222.481 și la ocoalele silvice.

ROMPETROL DOWNSTREAM este o companie membră a GRUPULUI ROMPETROL, principalul grup petrolier privat din România și operează peste 90 de stații de distribuție carburanți proprii șl 150 de puncte de distribuție închiriate pe întreg teritoriul României.
ROMPETROL DOWNSTREAM recrutează

LUCRĂTOR COMERCIAL 
STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI 

pentru stația Deva 
Responsabilități:Derulează activitatea de vânzare de combustibil șl produse din magazin șl de oferire de servicii cliențllor.■ Derulează activitatea de gestionare a magazinului (recepție marfă, etichetare, verificare prețuri și termene de valabilitate, Inventariere).Asigură respectarea standardelor de curățenie.Menține relațiile cu cllenții, rezolvă plângerile șl nemulțumirile lor.
Cerințe:Atitudine orientată către client șl bune capacități de comunicare.• Disponibilitate pentru lucru în ture inclusiv de noapte.■ Prezență agreabilă, loialitate, corectitudine și seriozitate.• Experiența în relația cu cllenții constituie un avantaj.Persoanele Interesate de această oportunitate sunt rugate să trimită un Curriculum Vitae la numărul de fax 021/206.75.40 sau pe adresa e-mail resurseumane@rompetrol.com cu mențiunea „Deva LC".

http://www.almal.ro
alnialOimart.ro
banato.ro
http://www.luiMfmam.ra
http://www.silvahd.ro
http://www.rosilva.ro
mailto:resurseumane@rompetrol.com
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Vând ap. 1 cameră (01)
• cameră cămin în Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

Vând garsoniere (19)
• zona Frogresui, dec, et 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută, mobilată, tel. 0732/660160, 
211587. (Evrika)
• am Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupabile imediat, preț negociabil, tel. 
0745/25366: 11587. CEvrika)
• am Dada, etaj 4, suprafață totală 30 metri 
pătrați, ocupabilă imediat Preț 480. mii. lei, tel. 
219470. (Multiprima)
• am Mii Maniu, etaj intermediar, utilată 
complet balcon închis. Preț 650 mii. tei, tel. 
219470. (Multiprima)
• dec, complet mobilată, geam temopan Gea
lan, mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745411449. (Agenția imobiliară Nr.l)
• Vând ganonteri, confort 1, dec., bucătărie, 
baie, balcon închis, ocupabilă imediat zona ti
tlul Decebal, bl. 15, fel. 0741/154.401, 227.542, 
(seara). (Garant Consulting)
• zona EmlneKU, cu balcon, gresie, faianță, 
parchet nou ușă nouă metalică, contorizări, preț 
630 mii. lei, negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Dada, dec, contorizări, parchet gresie, 
faianță, frumos amenajată, preț 530 mii. lei, neg., 
tel. 0723/251498,0745/302200. (Festa Nora)
• zona Zamflroocu, etaj 1, ST 40 mp, contorizări, 
gresie, faianță, parchet forme rigips, spoturi, 
lavabil, preț negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165702. (Festa Nora)
• zona Zantfkescu, dec, etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 mil.lei. 2352080721/985256. (Rocan 3000)
• zona M. Eminescu, dec., amenajată, et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă, et 1, dec, contori
zări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona MăriaU, dec, mobilată, balcon închis, et
1,700 mii. lei. 2 •”21/744514, (Rocan 3000)
• zona MteML vedere la stradă, liberă, 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• ofertă axcopționaUU 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)
• decomandate, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)
• 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.(CasaBetania)
• 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)
■ 2 camerei baie, zona Dacia, et. 3, apometre, 
gaz contorizat, gresie, faianță, ocupabilă 
imediat preț 520 mii. lei, tel. 228540,0745/653531.. 
(Agenția Imobiliară Ella)

■ dec, zona Dorobanți, apometre, gaz conto
rizat ușă metalică, parchet laminat, gresie, 
faianță, ocupabilă Imediat preț 700 mii. lei, tel. 
228540,0722566.93& (Agenția Imobiliară Ella)
• dec et 2 zona Progresul, apometre, gaz 
contorizat balcon, ocupabilă în 2-3 zile, preț 675 
mii. lei, tel. 228.540, 0722566.938. (Agenția 
Imobiliară Ella)
• zona Gojdu, parchet gresie, faianță, apome
tre, gaz contorizat zugrăvită în lavabil, balcon, 
preț 465 mii. lei, tel. 0745-653.531. (Agenția 
Imobiliară Ella)
• zona Dacia, dec., modificată, gresie, faianță, 
contorizări, st 30 mp. Preț 470 mit neg, tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)
• zona Decebal, etaj 1, contorizări, amenajată, 
preț 25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939, 
0726/269713. (Eurobusiness)
• ama Dacia, et 3, parchet cadă nouă, instalații 
sanitare noi,gresie, faianță, lavabil, preț 560 mii. 
lei, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Dacia, dublă, contorizări, repartitoare 
căldură, parchet gresie, faianță, superame- 
najată, et 3, preț 550 mii. lei, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• wgent AL Romanilor, et. 3, parchet, gresie, 
faianță, repartitoare, 550 mii. lei, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

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

• In zonele: Dorobanți, Avram lancu, Gojdu, 
Mărăștiul Nou, tel. 0745/302200, 0723/251498. 
(Fiesta Nora)

Vând ap. 2 camere (03)
• urgentzonăbună,.et 2, parchet balcon mare, 
st 54 mp, complet contorizat fără îmbunătățiri, 
preț 780 mii. lei, telefon 0726/710903. (Prima- 
lnvest)
• ultracentral SS mp, balcon mare, contorizări, 
parchetpreț 950 mii. lei, tel. 0720/093406. (Prima- 
lnvest)
• zona 22 Decembrie, etaj intermediar, gresie, 
faianță, parchet 2 balcoane. Preț 1,250 mid, lei, 
tel.219470. (Multiprima)
• zona Taior, etaj intermediar, gresie, faianță, 
balcon. Preț 730 mii. lei, telefon 219470. (Mufti- 
prima)
• zona Dada, et 3, semidecomandate, fără 
îmbunătățiri, apometre, balcon închis, 720 mii. 
lei, tel. 206003. (Mimason)
• zona Mția 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, bu
cătărie mărită, gresie, faianță, contorizări, par
chet paluxat balcon închis, preț 950 mii. lei, tel. 
206003. (Mimason)
• zona centrală, semidecomandate, et. 3, ne
amenajat 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 mii. lei, neg. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)

• zona Dada, bloc cărămidă, contorizări, par
chet 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. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Mkto 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță, cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală, I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat preț neg Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
• semidecomandate, sir. Bejan, CT, gresie, 
faianță, balcon, vedere deosebită, 660 mii. lei, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• zona Favorit decomandate, amenajat mo
dem, preț 1,1 mid. lei, negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• zona Liceuhd Pedagogic, amenajat modern, 
centrală termițâ, 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., tei. 0745/786.578 (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• Zamflresai, decomandate, et. bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 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)

• decomandate, living, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• Aleea Crișulul semidec., et. bun, foarte 
frumos, gresie, faianță termopan, balcon închis. 
Preț neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• etaj 8 circuit gresie, faianță balcon închis, 
contorizări, bine întreținut Zamfirescu, preț 980 
mii. lei, tel. 223400,0724/169303. (Casa Betania)
• etajă decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet, bine întreținut zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg, tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)
• 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 Decebal decomandate, etaj 2, vedere la 
stradă balcon închis, termopan, ușă nouă 
parchet laminat gresie, faianță amenajat stil 
occidental, ocupabil imediat preț 1450 mii. lei, 
negociabil, se poate da și mobilat, tel. 
0788/165703,0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, etaj 3, apometre, gaz conto
rizat apartament standard, suportă modificări, 
ocupabil astăzi, preț 700 mii. lei, negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Crisidu, etaj 1, contorizări apă gaz 1 foc, 
balcon închis, termopan, liber, preț 580 mii. lei, 
neg., tel. 0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Teilor, parter, contorizări, parchet 
lamelar nou, gresie și faianță în baie și bucă
tărie, modificat, bine întreținut se poate elibera 
repede, preț 650 mii. lei. negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)

• zona Dada, cu balcon închis, hol central, etaj 
intermediar, contorizări apă gaz 2 focuri, 
parchet, preț 730 mil. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona Bejan, parchet gresie, faianță la stradă 
contorizări, ocupabil în 24 de ore, preț 525 mii. 
lei, negociabil, tel. 0723/251498 0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona centrală transformat în spațluxomer- 
cial, contorizări apă gaz 2 focuri, gresieJaiAță 

intrare separată ocupabil imediat preț foarte 
bun 26.000 euro, urgent tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Festa Nora)
• zona Dada, pe bulevard, în circuit cu balcon 
închis, contorizări apă gaz, repartitoare de 
căldură parchet nou, ușă metal nouă recent 
renovat ocupabil imediat, preț 830 mii. lei, nego
ciabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• decomandate, modificat în 3, bucătărie în 
balcon, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet, forme în rigips cu 
spoturi, boxă parțial mobilat preț 1,160 mid. lei, 
negociabil, tel. 228540, 0722-566.938. (Agenția 
Imobiliară Ella)
• semidecomandate, zona Eminescu, centrală 
termică termopan, jaluzele verticale, uși inte
rioare schimbate, gresie, faianță noi, cabină de 
duș, parchet laminat spoturi, mobilă bucătărie 
nouă, ușă metalică ocupabil imediat et 2, preț 1 
mid. lei, tel. 228540, 0722/566938 (Agenția 
Imobiliară Ella)
• decomandate, etaj 3, apometre, gaz conto
rizat gresie, faianță balcon închis, lavabil, preț 
1,150 mid. lei, negociabil, tel. 228540,0722/566938. 
(Agenția Imobiliară Fia)
• semidecomandate, zona împăratul Traian, 
gresie, faianță parchet bucătărie modificată 
apometre, gaz contorizat preț 890 milioane lei, 
negociabil, tel. 228540, 0745/653531. (Agenția 
Imobiliară Ella)

Ia Ml||gți câștigi în fiecare vineri!Află cum poți câștiga:
• Decupează și completează talonul 
de concurs publicat vineri în ziar.
• Depune plicul în urnele Cuvântul 
liber, din Deva, vineri, sâmbătă, dumi
nică și luni sau la sediul redacției din 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37 Ă.
• Poți să ne trimiți plicul prin poștă: 
Cuvântul liber, C.P. 3, O.P. 1, Deva.
• Extragerea norocoșilor câștigători 
va avea loc miercuri, 6 iulie 2005, la se
diul redacției Cuvântul liber.
• Numele câștigătorilor vor fi publi
cate în paginile ediției de joi, 7 iulie a.c.

• 3 premii x1.000.000 lei 
(1OO lei noi)

Informații suplimentare se pot 
obține la telefon 0254-211.275.

Regulament:
Trimiterea talonului completat în
seamnă acceptarea condițiilor de par
ticipare la concurs. Premiile nu sunt 
transmisibile. La acest concurs nu 
pot participa angajații SC Inform 
Media SRL și nici rudele acestora de 
gradul I sau II.

■ ........................................................................................................M
; Talon de concurs - *1  iulie 2005

Nume_____________________ Prenume___________________ i
i. Adresă________________________________________________  i
; Telefon______________________ E-mail___________________ i

-•* 1 X.:.; >!-,<•

JURNAL CUVW

CONCURS

(24828)
(24870)

0 amenajări interioare 0 faianță și gresie 
import Italia și Spania 0 obiecte sanitare 
lacuri și vopsele lavabile 0 mobilier de baie 0 
gips-carton și accesorii 0 parchet laminat 0 
scule, feronerie 0 echipament de protecție

DEVA, str. N. Bălcescu, bl. 12A, parter, tel. 0788/367578.
(21837)

« uși garaj automate 
de Ia producătorul 
nr. 1 din Europa

B calitate și siguranță
_ germană de Ia HORMANN
11 tâmplărie pvc și 

aluminiu cu termopan 
h din profile
I Gealan - Germania și
1 Alumil - Grecia, 3, 5, 6 camere
■ lucrări civile și industriale
1 într-o gamă variată

AZA

©GEALAN

du mn

1 R A V G i„
DEVA, B-DUL DECEBAL, NR. 4A

Tel/Fax 0254/214543,0254/234247
E-mail: naKusinzvBlQrdslink.ro

TURISM DE LA A LA Z (24819)

<V'i MI.'IS,'*""-/ HAtllSAk UAiHNMMOcWrA

CISCO INVEST SRL
PARTENER GEALAN Șl ALUMIL
Punct de vânzare: str. G. Coșbuc, nr. 30 (vizavi de Pompieri) 

Tel/Fax: 0254/232.830
Mobil: 0740.388.516, 0740.303.371
• tâmplărie aluminiu și pvc cu geam termopan 

garaj, industriale, automatizări marca

• plase de insecte, rulouri
(24754)

Reducere în funcție de comandă!

Prețuri excepționale! j

naKusinzvBlQrdslink.ro
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• Deva, zona Gojdu, 48 mp, etaj 3, parchet 
laminat bucătărie cu bar, forme rigips, spoturi, 
faianță bucătărie, geam la baie, preț 880 
milioane lei, negociabil. Tel. 228540,0722/566938. 
(Agenția Imobiliară Ella)
• semidecomandate, zona Dacia, etaj 1, ușă 
lemn masiv, gresie, faianță nouă, zugrăvit 
lavabil, parchet laminat interfon, ocupabil 
imediat preț 680 milioane lei, tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• zona L Maniu, et 1, bloc de4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 12 mid. 
lei, negociabil, tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona Zanrifrasai decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandMa, 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)
• urgent zonă bună, dec, et 2, 2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 07264826624. (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 1,200 mid. lei, tel 0745-666447. 
(Rubin’s Home)
• zona Băkesai etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet merită văzut. 
Preț 770 mii. lei, tel. 0745-666447. (Rubin’s Home) _
• zona Dada, termopan, centrală termi 
gresie, faianță lamelar. Preț800 mi), lei, tel. 07 
666447. (Rubin’s Home)
• zona Hacului, decomandată amena 
recent contorizări, parchet ocupabil imedi 
preț 1,030 rnld. lei, tel. 0745666447. (Rubi 
Home)
• zona Dada, etaj 2, două holuri, gresie, fai 
parchet lavabil, vopsit se vinde cu mobilă 
fără mobilă merită văzut Preț 660 mii. lei, 
0745666447. (Rubin’s Home)
• zona KogfiHceanu, în circuit et i 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 11 
lei, tel. 0745-666447,0254-234401. (Rubin’s Ho
• zonă centrală etaj intermediar, 2 bale 
vedere deosebită Preț 1,030 mid. lei, tel. 07 
666447. (Rubin's Home)
• zonă ultracentrală vedere la cetate, mor»' 
ficat st 65 mp, 2 balcoane, parchet nou, meri# 
văzut etaj intermediar, preț 1250 mid. lei, tflt 
0745666447,0727-744923. (Rubin'S Home) IT
• zona Zandirescu, etaj intermediar, decomar 1

date, bine întreținut merită văzut Preț 1 mid. le : 
tel. 0745666447. (Rubin’s Home) ,
• semidecomandate, zona împăratul Traiai
preț 900 milioane lei, neg. Tel. 0741/07010j| 
0726/523833. (Eurobusiness) i,
• decomandate, LMacdui, gresie, faianțf . 
parchet lamelar, lavabil, balcon închis, preț 1,01— 
mid. lei, neg. Tel. 0723/829060, 0746/89161țjl 
(Eurobusiness)
• super ofertă! Decomandate, zona Bdul 1
... .... J

Decembrie, st 60 mp, 2 balcoane, etaj intern 
diar, posibilități modificări, preț 33000 eurtn 
nnMftrwTrtl A l Pmnrin)negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)
• decomandate, etaj 1, 2 balcoane, parcheJ 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescariloi C 
preț 1250 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande)1

• semidecomandate, cootnizări, , parchet*  
cărămidă, zona AL Romanilor, preț 570 mllioan 
lei, negodabiL Tel. 0720/868918. (Casa Grande) _
• senridecoreeadate, caetertdri, gaz, apă. eta 
intermediar,zonaUzoBalcan,preț950mCoam i 

lei, negodabiL Tel. 0722/Q4O9£«3sa Grande) i >
• Deva, cartier Dacia, preț 380 milioane lei. TeL
0723/419974. (Casa Grande) I

• urgent Hunedoara, zona Teatru, excelent
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, negoț 
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande) /

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zonă bud, în. Deva, de preferință etaj inter

mediar, plata imediat tel. 0745/253662,211587. 
(Evrika)
• urgent, ană bună, plata imediat tel. 215212. 
(Prima-lnvest)
• uHracental, decomandate, contorizări, ultra
central, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• In anele: Mărăștiul Nou, Decebal, 22 Decem
brie, Bălcescu, Avram Iancu, Micro 15, tel. 0745/ 
302200,0723/251498. (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)
• zona L Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și “viificări, centrală termică 
termopan, 2 băi, pre negov ocupabil 
imediat tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bduL N. Bălcescu, et 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Dorobanți et 2, centrală termică fără 
îmbunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg., 0723/660160,211587. (Evrika)
• zona Prognste, et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 15 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)
• ingont, decomandate, zona pieței, parter.vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg., tel. 0726/826624. (Temporis)
• zona piață decomandate, parter înalt balcon 
mare închis, cu beci, vedere în 2 părți, CT, 
parchet stejar, preț 1280 mii. lei, neg., urgent tel. 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)

• zona Zamflrască, decomandate, parter, de
osebit pentru spațiu comercial sau birouri, 
vedere în trei părți, contorizări, gresie, faianță 
parchet modificări la bucătărie, preț 38000 euro 
neg, tel. 0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona kdki Maniu cu Decebal, decomandate, 
etaj intermediar, 2 băi, 3 balcoane, gaz 2 focuri, 
vedere deosebită parchet stare bună ocazie 
unică liber, preț 47.000 euro, negociabil, tel. 
0723/ 251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Dadă etaj 3, contorizări apă gaz, fără 
modificări, preț 720 mii. lei, negociabil, urgent 
tel. 0788/165703,0745/302200.  (Fiesta Nora)
• ultracentral decomandate, contorizări, 
balcon închis, preț 1350 mid. lei, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• decomandate, hol central, balcon închis cu 
termopan, contorizări, mobilă dormitor nouă 
ocupabil imediat preț 1,030 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. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă iMracenirală, bloc cărămidă amenajat 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• decomandată zona I. Corvin, faianță 2 băi, 2 
balcoane, interfon pe scară contonzări, preț 
1,100 mid. lei, negociabil. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• decomandată etaj 1, zona Dorobanți 
bucătărie 3x4, beci, parchet stejar, gresie, 
faianță frumos amenajat merită văzut preț 
1,650 mid. lei. Tel. 228540,0745/65353L (Agenția 
Imobiliară Ella)
• semidecomandat», zona Straiului, apometre, 
gaz contorizat 2 focuri, balcon închis, gresie în 
baie, preț 750 milioane lei. negociabil.Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• decomandate, zona Minerului, interfon, etaj 1, 
centrală termică gresie, faianță, balcon mare, 
construit instalații sanitare și electrice noi, preț 
1,100 mid. lei, negociabil. TeL 228540, 
0722/566938. (Agenția imobiliară Ella)

• semidecomandat», etatf1, str. Scărișoara, cu 
CT, parchet ocupabil imediat 26000 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 negodabiL Relații la 
tel. 0741/154401, 227 542 (seara). (Garant 
Consulting)
• decomandată bucătăriă 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 
mit lei, tel 219470. (Multiprima)
• zona Neptun, parter, utilat complet suprafață 
80 mp. Preț 45000 euro, tel. 219470. (Multiprima)
• dnrirmiindaln. bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet repartitoare, zona Mihai 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg., tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Dadă decomandate, et bun, bloc cărămidă 

' parchet gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei,
neg. TeL0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• 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, pre- 
tabil birouri, sediu firmă cabinet preț 38000 
euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Gojdu, semidecomandate, et l bucă
tărie modificată parchet laminat contorizări, 
preț 13 mid. lei, tel. 0745/159608 (Mimason)
• zona Spitalul Județean, 2 băi, 3 balcoane, fără 
îmbunătățiri, preț 50.000 euro, negodabiL tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona L Creangă decomandate, et. 3,2 băi, 
balcon închis, contorizări, neamenajat preț 
45.000 euro, tel. 215113 (Mimason)
• zona Uccul de Muzică decomandate, parter 
înalt cu balcon închis, contorizări, gresie, faianță 
garai preț 1,6 mid. lei, 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, modificat termopan, gresie, 
faianțăbalcon de 10 m, st 65 m. Preț 40000 euro. 
Tel. 0745-666447. (Rubin's Home)
• zonă idtracentrală parchetat total, baie și 
bucătărie cu gresie și faianță bine întreținut, 
contorizări. Preț 36.000 euro, tel.0745-666447. 
(Rubin’s Home)
• decomandate, idtracentral 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)
• zona Mnendte, decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet, 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
• zona Dada, semidecomandate, contorizări, 
parchet, gresie în baie, bucătărie, ocupabil 
imediat preț 850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
• zona I Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot, gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei, negociabil. TeL 235019,0724/508610. (Casa de 
Vis)

• zonă centrală decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie șl baie, laminat CT, balcon 
închis, ST 87 mp, preț 1380 mii. lei, negociabil. 
Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• ta zenă bunăde 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)
• legeni 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 Progresă, decomandate, balcon închis, 
hol central, 2 băi, cu centrală termică parchet 
stejar, gresie, faianță preț 1500 mid. lei, nego
ciabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zona Procesul decomandate, balcon închis, 
hol central, 2 băi, posibilitate de modificare, 
centrală tenmică preț 1500 mii. lei negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Crizantemelor, etaj 4, suprafață 85 mp, 
parchet laminat balcon închis, gresie, faianță 
termopan. Preț 1.450 mii. lei, tel 219470. (Mufti- 
prima)
• zona Hacului decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 15 mid. lei, 
neg. Tel.235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• zonă centrală I. Creangă-superamenajat la 
cheie, et 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț 55.000 euro, neg. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• decomandate, zona Liliacului, 2 băi, 2 
balcoane, etaj 1, gresie, faianță apometre, gaz 
contorizat preț 45.000 euro. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• decomandate, zona Gojdu, bucătărie mare, 
cămară pe balcon, gresie, faianță centrală 
termică parchet stejar, laminat în hol, sau 
schimb cu 2 camere plus diferență preț 1,600 
mid. lei, negociabil. Tel. 228540, 0722/566938 
(Agenția Imobiliară Ella)
• zona diacului 2 băi, 2 balcoane, lavabil, 
contorizări, preț 1,450 mid. lei, tel. 224926, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• zona b-did Decebal, et4/7, neamenajat Preț 
1,6 mid. lei, tel. 0745-666447,0740-232043. (Rubin’s 
Home)
• zona Bălcescu colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajat Preț 35000 euro, tel 0745-666447,0254- 
234401. (Rubin’s Home)
• decomandată zona Dorobanți, etaj 1, 2 
grupuri sanitare, 2 balcoane, centrală termică
suprafață 120 mp, preț 45.000 euro, neg. TeL 
0741/709939.0746/891619. (Elflobusiness)

Vând case, vile (13)
• tar. Horaa, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 
mp, sau schimb cu ap. 2 camere+diferență preț 
12 mid. lei, negociabil tel. 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• ta Deva, zonă ultracentrală 2 camere, 
bucătărie, baie, hol, cămară locuibilă, apă gaz. 
curent toate facilitățile, anexe, curte, grădină 
ST 500 mp, FS 30 m, preț 75.000 euro, tel.0745- 
666447. (Rubin's Home)
• zona i 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 ȘT 
500 mp, canalizare, gaz, apă curent stil occi
dental,'•preț 57.000 euro, neaHfe(!745/666447, 
0727/744923. (Rubin's Home)/;.
• zonă centrală suprafața consfrucției 100 mp, 
suprafața terenului 500 mp. Preț 75.000 euro, tel. 
21947a (Multiprima)
• 3 camere în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct zonă centrală preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• zonă centrală, 2 camere, ruuaar e t are, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 25 mid. 
lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
neg., 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• zona Căfugărenl 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 68000 euro, 
neg., tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, 2004, parter+mansardă 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118000 euro, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• Deva, construcție 2004, BCA, 4 camere, 
bucătărie, cămara, pivniță 2 băi cu jacuzzi, 
terasă 60 mp, centrală terrhică nouă garaj 
dublu, intrare separată la mansardă sc 140 mp, 
p+m, st 600 mp, merită văzută supermodemă 
preț 118000 euro, negociabil. TeL 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară 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)

UNIUNEA 
EUROPEANĂ 
Proiect finanțat

I prinPhare

GUVERNUL 
ROMÂNIEI
Ministerul Integrării 
Europene

Cursuri gratuite de pregătire în domeniul IT

S.C. INFOMIN S.A. DEVA 
organizează la DEVA : 

cursuri de pregătire în domeniul tehnologiilor informației, proiect finanțat 
de Uniunea Europeană prin programul Phare 2002 Coeziune Economică șl 
Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru:

• personal angajat în IMM-uri
• personal angajat îh întreprinderile de stat aflate în proces de 
restructurare

Proiectul permite accesul gratuit, egal și nediscrimînatoriu al adulților care 
au Ieșit din sistemul școlar, cu pregătire minim liceală, pentru care sunt 
oferite oportunități egale.
La curs pot particlDa persoane angajate din orașele Deva, Hunedoara, Brad, 
Orăștie, Slmeria, Călan și împrejurimi.

înscrierile se tac la sediul S.C. INFOMIN SA din: 
DEVA, STR. 22 DECEMBRIE, NR. 37A 

TELEFOANE: 213915, 214718
(25274)

• 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 Eminescu, 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)

• legeni zonă ultracentrală sc 300 mp. st 800 
mp, preț 8 mid. lei, tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
• 4 camere, bucătărie, baie, gaz, apă canalizare, 
garaj, curte, grădină 760 mp, preț 85.000 euro, 
tel. 0722564004 (Prima-lnvest)
■ Șoknuț, 3 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță contorizări, grădină st 1100 mp, 
preț 35.000 euro negociabil, tel. 0742/290024. 
(Prima-lnvest)
■ ta Deva, 4 camere, baie, bucătărie, garaj, inte
rior amenajai centrală termică canalizare, 
posibilitate de mansardare și construcție nouă 
ST 1250 mp, FS 20 m, preț 75000 euro, negociabil, 
tel. 0788/165703,0745/302200. (Fiesta Nora)
• ta Deva, 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)

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

Vând case la țară (17)
• zona Sfintuhatai 2 corpuri de casă o cameră 
baie, bucătărie, și 2 camere, hol, cămară sere, 2 
ari, gaz, apă curent preț 2 mid. lei, negociabil. 
Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• zona Bâraău, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent fântână în cqrte, preț 350 mii. 
lei, negociabil. TeL 235019,0724/508610. (Casa de 
Vis)
• zona Leșnfc, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii. lei, negociabil, tel. 235019,0727/707880. 
(Casa de Vis)
• zona Dobra, 2 camere, hol, cămară proiect 
pentru o altă casă preț 550 mii. lei, negociabil. 
Tel.235019,0724/508610. (Casa de Vis)
• zona Bălța, 2 camere, cămară hol închis, 
anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 mii. lei. Tel. 
235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• 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, fs 30 m, gard nou, preț 55000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• ta Belioll construcție nouă living de 34 mp, 
domnitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• la 6 km de Hunedoara, zonă pitorească baie 
cu di t stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță anexe, gaz, apă fosă septică curte 
betonată grădină st 1700 mp, renovată, preț 
buh, tel. 0726/826624 (Temporis)

• la 18 km de Deva, zonă foarte frumoasă acces 
cu mașina, 2 camere, pivniță șură anexe, curte, 
renovată total, grădină 980 mp, 5 ari de grădină 
separai camere podite, sobe de teracotă, gard 
de piatră, preț 420 milioane lei, negociabil. TeL 
228540,0722/566938 (Agenția Imobiliară Ella)
• la 7 km de Deva, 3 camere, bucătărie, baie, 
termopan, încălzire centrală parchet laminai st 
4000 mp, preț 42.000 euro. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară 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)

Vând teren (21)
• ta Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• 4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, fs 
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, tel. 
0745.411.449.(AgențiaimobiliarăNr.l)'
• parcele de teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg., tel. 
0788'497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• toc. Tknpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent preț 900 
mii. lei, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția imo
biliară Nr. 1)

■• Deva, 2800 mp, fa 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Sbnerla, la DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)

• la 5 km de Deva, st 90000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent preț 15 euro mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• tatravlan, zona DN7, st 3300, fa 50 mp, apă 
gaz, curent toate facilitățile, preț 24 euro/mp, 
tel. 0745066447. (Rubin's Home)
• Intravilan, zona Prelungirea Vulcan, st 5200 
mp, fa 140 mp, se parcelează preț 8 euro mp, tel. 
0745-666447. (Rubin’s Home)
• Intravlan, zona Prelungirea Vulcan, st 5.000 
mp, fa 150 mp, curent gaz în apropiere, apă 
acces la două drumuri, preț 75 euro mp, tel. 
0748666447. (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 Icector, teren parcelat parcelă 600 mp, 
aprobat în plan de dezvoltare zonal. Preț 18 
euro/mp, tel 219470. (Multiprima)
■ Intravlan la DN 7, suprafață totală 3000 mp, fs 
48 metri, toate utilitățile, zonă comercială exce
lentă Sîntuhalm, zona Alaska, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688 (Casa Betania)
• intravlan, 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)
■ Intravlan, st 1500 mp, fs 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)
• Hraylan, 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)
■ intravlan, 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)
• Intravlan, 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 pontau închiriat apartament 2 camere, 
mobilai Al. Armatei, P„ contorizări, repartitoare, 
100 euro/lună tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ofer pontau închiriat apartament 2 camere 
decomandate, P, cu balcon, zona Caragiale, 
mobilat sau nemobilat, zugrăvit, contorizări. tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• ofer pontau închiriat apartament 2 camere, 
zonă centrală mobilai utilat contorizări, preț 
100 euro, tel. 231212, 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• ofer pontau 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 
modîmă"preț'*450- ,,euro/luflă riSI.+Siffi, 
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)
• tatravlan 1600 mp. fa 30 m, apă îngrădit gaz, 
15euro/mp, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• Intravilan, h Simeria, st 2600 mp, zona Ursu 
Negru, toate facilitățile, fa 20 m, preț42.000 euro, 
negociabil, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• urgent intravlan, în Deva, st 1250 mp, fa 45m, 
zona Zăvoi, facilităp apă gaz, preț 15 euro/mp, 
negociabil, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• urgent intravlan, ultracentral, toate 
facilitățile, apă gaz, curent canal, certificat de 
urbanism, preț 100 euro/mp, negociabil, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona Zăvoi s 500 mp, preț neg., facilități. 
Relații la telefoanele 0726/269713,0746/891619.  
(Eurobusiness)
• intravilan, pretabfi construcție bloc de 
locuințe, 2560 mp, fs 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)

• intravlan, 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, fs 40 m, preț 15 euro/mp, 
tel. 0745/164633. (Mimason)
• zona Zăvoi Intravilan, ST 461 mp. Tel. 235019, 
0724/508610. (Casa de Vis)

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

Vând spații comerciale (25)
• vând societate comercială 420 mp, piață 
Dacia, hală comercială deosebită preț deosebit 
posibilități rate. Tel. 0723/419974. (Casa Grande)

Alte imobile (27)
• fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5500.000.000 lei. TeL 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

Chirii imobile (29)

COLEGIUL TEHNIC AGRICOL 
„ALEXANDRU BORZA” GEOAGIU organizează, in data de 14.07.2005, ora 12. concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

- ADMINISTRATOR FINANCIAR DE PATRIMONIU 
(CONTABIL - ȘEF) - studii superioare economice și minimum 3 ani vechime în specialitate
- ÎNGRIJITOR DE CURĂȚENIE - studii generale Tematica, bibliografia șt actele necesare pentru participarea la concurs se 'ăsesc la secretariatul Broni; telefon 248518.

■ 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 Zamfirescu, preț 
110 euro/ lună Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer pentau închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st 110 mp, ideal bar-re: 
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 Mărăști, preț 200 euro/lună tel. 
0745/266071. (Mimason)
• caut garsonieră sau ap. 2 camere, 
(ne)mobilat de preferință pe termen lung, tel. 
211587,0745/83662. (Evnka)
• ofer gîntanfert‘mobiibă2ăragaz, frigider, 

/cont^ifâri, tonaiAKSaturfifpceț 90 euro, tel.
0742/290024. (Prima-lnvest)
■ ofer ap. 2 cernere, mobilat și utilat complet, 
preț 100 euM/lUnă tel. 0721/055313. (Prima- 
lnvest)
• ofer ap. 2 camere decomandate, centrală ter
mică proprie, gOamuțrtermopan, complet mo
bilat și utilat cu aragaz, frigider, tv color, mașină 
de spălat automată ața l- Creangă preț 250 
euro/lună tel. 0743/Mfe 07W387896. (Casa 

Betania)
• ofer apartament 2 camere, circuit, centrală 
termică proprie, complet mobilat și utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Dacia, preț 130 euro/lună 
Tel. 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. 
Tel. 0741/070106,0726/523833. (Eurobusiness)
• ofer spre 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)
• garsonfeiă mobilată zona Ștrand, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• ofer pentau închiriat ap. 2 camere, zona Dacia, 
contorizări, gresie, faianță parchet, mobilat. 
Preț 100 euro, tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
• ofer pentru închiriat garsonieră zonă ultra
centrală contorizări, amenajată preț 90 euro, 
tel. 0745066447. (Rubin's Home)
• oferim spre închiriere garsoniere și aparta
mente, mobilate și utilate, pe diferite zone, de la 
80 euro/lună pană la 300 euro pe lună tei. 
0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)

ASOCIAȚIA INFOR MEDIA în colaborare cu FUNDAȚIA MUNCII din Deva, b-dul Decebal, bl. M, parter, organizează cursuri pentru calificarea în următoarele domenii:- INSPECTOR RESURSE UMANE- CONTABILITATE INFORMATIZATĂ BUGETARĂ - UNITĂȚI NEPATRIMONIALE.Informații la tel. 0254/217310 (As. Infor Media) sau 0254/216138 (Fundația Muncii).
SC Hidroconstrucțîa 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 Personaj.
(25555)
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vineri, 1 iulie 2005
Orbita ISS a fost corectată

• Apreciate. Deși în Iran se scandează „Moarte Americii" și Se arde steagul înstelat, memoriile fostului președinte Bill Clinton sunt pe cale să devină bestseller, la fel ca și cele ale soției sale.
• în delegație. Bob Geldof va merge săptămâna viitoare la Gleneagles, în Scoția, pentru a discuta cu liderii G8 despre combaterea sărăciei.
Legalizată și de spanioliMadrid (MF) - Deputății spanioli au adoptat definitiv, ieri, legea ce dă homosexualilor dreptul de a se căsători și de a adopta copii, ceea ce face din Spania cea de-a patra țară din lume ce legalizează căsătoria între persoane de același sex, după Olanda, Belgia și Canada.Deputății au aprobat textul cu o majoritate de 187 la 147 și 4 abțineri. în tribuna vizitatorilor, un mic grup de militanți pentru drepturile homosexualilor s-au ridicat și s-au alăturat aplauzelor majorității depu- taților. Textul urmează a fi semnat de șeful statului, regele Juan Carlos, și va intra în vigoare vara aceasta. Forumul Spaniol pentru Familie (FEF) a strâns peste un milion de semnături împotriva acestei legi și a cerut un referendum pe această temă.

Mosocva (MF) - Nava rusă de aprovizionare Progress a corectat cu peste doi kilometri orbita pe care se află Stația Spațială Internațională (ISS) pentru a facilita ari- marea navetei americane, care va sosi în luna iulie, a informat ieri centrul de control spațial rus.„în urma unei manevre de aproape cinci minute, orbita stației a fost corectată cu 2,3 kilometri la o înălțime de 3.512,9 kilometri, ceea ce’.va
Nu vrea „haggis" de ziua lui
■ George W. Bush nu 
va purta nici tradițio
nalul kilt, chiar dacă își 
va ține ziuă în Scoția.Londra (MF) - Președintele american George W. Bush, care va împlini 59 de ani săptămâna viitoare, în timpul summit-ului G8 din Scoția, are intenția de a respige politicos, dar ferm, ofertele de a

Cod vestimentarMoscova (MF) - Politicienii moscoviți s-au săturat să vadă jurnaliști îmbrăcați neglijent, cu pantaloni strâmți sau scurți, cămăși descheiate, blugi rupți sau peticiți, în papuci.Paznicii de la Primărie nu le vor permite accesul în clădirea Primăriei jurnaliștilor care nu respectă un cod vestimentar.Consilierii spun că cel mai neglijent se îmbracă echipele de televiziune. „Nu ne așteptăm să vină în smoking, le cerem jurnaliștilor doar să se îmbrace decent. Cei care lucrează la Primărie trebuie să se îmbrace într-un anumit fel și sunt sătui să vadă jurnaliști în blugi vechi și cu cămășile descheiate, care lasă să se vadă părul de pe piept. Este jignitor”, a spus Serghei Zoi, purtătorul de cuvânt al primarului Moscovei, Iuri Lușkov.

Nick Carter
(Foto: EPA)

Condamnat

Face 59 de ani (Foto: EPA)

Los Angeles (MF) - 
Un membru al trupei 
Backstreet Boys, Nick 
Carter, a fost con
damnat de un tribu
nal din California la o 
amendă de 1.200 de 
dolari pentru că a 
condus în stare de 
ebrietate. Carter (25 
ani) a fost arestat pe 
5 martie în apropiere 
de Los Angeles. El 
și-a recunoscut vina, 
iar judecătorul i-a 
ordonat să urmeze 
‘un program de edu
care privind peri
colele alcoolului. „Ca 
întotdeauna, le 
mulțumește admira
torilor săi pentru spri
jin", a declarat 
purtătoarea sa de 
cuvânt, Juliette Harris, 
într-un comunicat.

Puii de șoim își au cuibul la grădina zoologică din Gyoer, Ungaria. Ei au fost recuperați de la un cetățean german care voia să-i treacă ilegal peste graniță. (Foto: epa)

Se donează in
■ La o specie de furnici, 
din sperma masculilor se 
produc furnici lucră
toare, sterile.Lausanne (MF) - Reginele și masculii unei specii de furnici se reproduc natural prin donare, potrivit unui studiu al Universității din Lausanne publicat ieri de revista britanică Nature.La furnicile Wasmannia auropunctata, răspândite în America de Nord, vestul A- fricii și Galapagos, reginele folosesc în mod normal sperma masculilor pentru a produce furnici lucrătoare, care sunt sterile, explică profesorul Laurent Keller, care a condus studiul. în schimb, a 

Măsuri de urgențăLos Angeles (MF) - Al doilea lanț de cinematografe americane ca mărime, AMC, încearcă să relanseze cel mai recent film al lui Russell Crowe, „Cinderella Man”, propunând spectatorilor să le dea banii înapoi dacă nu le place.Această operațiune neobișnuită intervine într-un moment în care filmul despre un boxer din anii '30 nu reușește să-și găsească public, deși a avut cronici bune.Operațiunea a fost pusă în practică începând din weekend-ul trecut. AMC ------ x —<1 r^rp fiî-flll

Schwarzenegger (Foto: EPA)

crea condiții optime pentru arimarea navetei americane”, a declarat centrul de control.Traiectoria a fost corectată automat, iar cosmonautul rus Serghei Krikalev și astronautul american John Phillips aproape că nu au simțit manevra, au precizat responsabilii ruși.Naveta fără echipaj Progress M-53 a sosit pe ISS la 19 iunie, transportând 2,5 tone de materiale, hrană, apă și carburant.
gusta din specialitatea locală, „haggis”, sau de a purta kilt.Haggis este o specialitate scoțiană din burtă de oaie umplută. întrebat dacă va "fi tentat să guste din renumitul preparat, Bush a răspuns negativ. „De obicei, de ziua mea mama mă întreba ce vreau să-mi pregătească și nu-mi amintesc să fi cerut vreodată haggis”, a povestit președintele american într-un interviu publicat de cotidianul londonez Times.Bush a mai spus că nu intenționează să poarte nici kiltul scoțian pentru fotografia de grup tradițională a liderilor G8.Președintele american va fi cazat săptămâna viitoare într-un luxos complex hotelier din Gleneagles, în timpul celor trei zile ale summit-ului, împreună cu premierul britanic, Tony Blair, și ceilalți lideri ale celor mai industrializate opt state din lume. Aniversarea lui Bush va fi miercuri, în prima zi a reuniunii.

Furnica Wasmannia auropunctata (Foto, fan)adăugat el, „reginele nu folosesc sperma masculilor pentru a produce noi regine”, cărora le transmit toate genele lor.Masculii au găsit o soluție pentru a-și transmite și ei
la partea cascadorilorLos Angeles (MF) - Guvernatorul Californiei, Arnold Schwarzenegger, a luat partea cascadorilor împotriva Academiei Americane de Film, care a refuzat de curând să creeze un Oscar pentru aceștia.„Am fost foarte dezamăgit de noul refuz al Academiei de a recunoaște meritele cascadorilor și contribuția lor importantă la industria filmului. Știu cât de valoroși

materialul genetic: ei elimină genomul matern din ou, producând prin donare masculi identici cu tații lor. „Am identificat primul caz de reproducere prin donare a masculilor”.
sunt, pentru că am avut mult de-a face cu ei”, a spus fostul actor de filme de acțiune.„Fără ei nu ar exista eroi de filme de acțiune. De fapt, nu ar exista filme de nici un fel. Cascadorii sunt responsabili de fiecare scenă de acțiune dintr-un film, iar aceste scene sunt cele care fac filmele interesante și atrag publicul în sălile de cinema”, a mai spus Schwarzenegger. 

afirmă Keller, care conduci departamentul de ecologie ș evoluție de la universitate; elvețiană. După Keller, aces fenomen este rezultatul une evoluții în două etape, car s-a desfășurat pe parcursul mi multor sute de mii de ani.
Masculii au reacționat„S-a pornit probabil de 1 o specie ancestrală, în car reproducerea tuturor ind vizilor se făcea asexuat”, e: plică el. „într-o primă fază, r ginele au început să produc noi regine prin donare, cec ce a făcut să dispară succ sul masculilor în procesul < reproducere. Aceștia au rea ționat începând să se repr ducă la rândul lor prin d nare”, susține cercetătorul.

Turnul LibertățiNoul zgârie-nori ce se v construi pe locul unde s află complexul „Worl Trade Center” din Nei York va rezista la orie atacuri teroriste și v avea locuit de refugiu E fiecare n&$tl. (Foto: epj


