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Tâiați cu săbii Ninja
Deva (M.T.) ’ Două persoane au fost 

transportate ieri dimineață in jurul orei 6 
in stare gravă la Secția de Urgență a Spi
talului Județean Deva. Pentru că prezen
tau răni suspecte, a fost alertată Poliția. S- 
a constatat că ceț doi, Ion F., 21 de ani, și 
Gelu N., 47 de api, in urma unui conflict 
spontan, la furie, au scos săbiile Ninja cu 
care și-au provocat răni grave pe tot corpul. 
Poliția face cercetări, iar cei doi se află in 
prezent în afara oricărui pericol.

Sute de hectare de culturi agricole și de locuințe au fost inundate, în urma ploilor torențiale căzute 
în ultimele zile, în mai multe localități din județul Hunedoara
■ Cel mai greu încer
cate de inundații au 
fost orașul Simeria și 
satul Gothatea.

Simeria (M.T.) - Sute de 
gospodării și terenuri agri
cole din mai multe localități 
hunedorene au fost afectate 
de ploile torențiale de sâm- 
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bătă. Una din cele mai grav 
inundate localități a fost 
Simeria, unde apa a intrat in 
200 de godpodării. Absența 
canalizării pe străzile Griviței 
și Plevnei a dus la deversarea 
apelor reziduale din decan- 
toare peste grădinile și curțile 
oamenilor. Apele cu mirosuri 
pestilențiale au intrat și în 20 
de case.

în urma unei ruperi de nori 
apa s*a revărsat de pe dealuri, 
năpustindu-se peste patru sate 
din comuna Gurasada. Mai 
afectat a fost satul Gothatea, 
unde într-o jumătate de oră 
apa a ajuns chiar la înălțimea 
de un metru.

Sătenii abia au avut timp 
să-și salveze animalele mari, 
să ridice mobila din case și să

se refugieze pe la vecini. DN 
7, care face legătura între 
Deva și Arad, a fost și el 
inundat pe o porțiune de 10 
metri, mașinile fiind obligate 
să circule prin apă.

Ploile torențiale au făcut 
pagube și în localitățile 
Crișcior, Bucureșci și Cure- 
chiu, unde au fost inundate în 
total 46 de gospodării, /p.3
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■ Secretarul de stat 
Vasile Nistor este 
nemulțumit de 
investițiile realizate.
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Petroșani (D.I.) - Vasile 
Nistor, șeful Departamentului 
pentru Dialog Social din ca
drul Guvernului, s-a întâlnit 
vineri cu liderii minerilor din 
Valea Jiului, cărora le-a dat

asigurări că minele nu vor fi 
închise. „Nu trebuie să vă fie 
teamă. Valea Jiului va avea 
viitor, sistemul minier este de 
importanță strategică și ni
meni nu se va atinge de el”, 
a declarat secretarul de stat, 
în timpul discuțiilor, reprezen
tanții minerilor au precizat 
problemele cu care se con
fruntă, printre care condițiile 
grele de lucru, lipsa de echipa-

mente și utilaje performante, 
precum și îmbătrânirea forței 
de muncă din Valea Jiului. 
Sindicaliștii au mai spus că în 
ultimii ani s-au plătit sume 
nejustificate pentru achizițio- 
narea unor utilaje nepe^Sp 
mante. Ca urmare a celor pre
zentate, Vasile Nistor 
mat că se vor efectua cercetl 
pentru a se stabili unde 
cum s-au folosit banii! , r

Majorărif
Hunt doar a (C.P.) - Po

pulația Hunedoarei va 
plăti 1,33 Iei noi/mc de a- 
pă potabilă furnizată de 
RAIL și 0,32 lei nol/mc 
pentru canalizare-epura- 
re. Tarifele includ TVA. 
Restul utilizatorilor vor 
achita, fără TVA, 1,12 lei 
noi/mc de apă și 0,27 lei 
noi/mc la canalizare.

Recoltarea orzului
Recoltarea orzului de toamnă s-;s realizat ieji >e 40 la sută 
din suprafață cultivată.

Au fost recoltate ca'orz 10 ha
Din cei? cultivate

'■< •
S-a obținut o producție de

Din care: ---------- -------

■ în doar două zile, 
ITM Hunedoara a dat 
amenzi de sute de mi
lioane de lei.

Sectorul privat

. Se eforul de stat IS

kg/ha

Grafica: CuvânM liber, sursa: TVR

Deva (C.P.) - La doi agenți 
economici hunedoreni din do
meniul construcțiilor au fost 
depistate 34 de persoane lu
crând fără forme legale. Aceș
tia au fost amendați cu suma 
de 70 de milioane de lei. Acți
unea face parte din campania 
națională derulată între 29 
iunie -1 iulie pentru verifica
rea modului în care sunt res
pectate prevederile legale în

acest domeniu. „în primele 
două zile ale campaniei au 
fost controlați 20 de agenți e- 
conomici din județ. Dintre a- 
ceștia, opt au fost sancționați, 
valoarea totală a amenzilor 
fiind de 170 de milioane de 
lei. Deficiențele predominan
te: lipsa echipamentelor de 
protecție necesare pentru lu
crul la înălțime, lipsa instruc
țiunilor de protecția muncii, 
lipsa spațiilor amenajate pen
tru servirea mesei și instruc
taje necorespunzătoare pe lini- 
e de protecția muncii”, a de
clarat Iacob Horea Rațiu, in- 
spector-șef al ITM Hunedoara.

face noi victime pe DN7. Ieri după-amiază, în 
urma impactului dintre un BMW și o Dacie, o persoană 
și-a pierdut viața. /p.3 (Fotcr Traian Mânu)
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, • Eliberare. Unui dintre prin
cipalii colaboratori ai liderului 
radical șiit irakian Moqtada 
Sadr (foto) a fost eliberat de 
către forțele americane, după 
ce a fost menținut în detenție

timp de peste un an, a anunțat mișcarea sa, 
la Najaf, relatează AFP.(MF)

• Acuzații. Austria dispune de documente 
care îl acuză pe președintele iranian, Mahmoud 
Ahmadinejad, de implicare în asasinarea unui 
lider kurd la Viena, în 1989, a anunțat Mi
nisterul austriac de Interne, citat de AFP.(MF)

Au răpit ambasadorul
Bagdad (MF) - Noul ambasador al Egiptu

lui în Irak, Ihab al-Sherif, a fost răpit la 
Bagdad, a declarat, ieri, un angajat al am
basadei egiptene și o sursă din Ministerul 
irakiâji de Interne, relatează AFP. Aceasta 
este prima răpire a unui ambasador, de la 
Înlocuirea de la putere a lui Saddam Hus
sein, în aprilie 2003. Potrivit unei surse din 
Ministerul de Interne, al-Sherif, care a fost 
numit ambasador în Irak la 1 iunie, a fost 
răpit sâmbătă seara de la locuința sa din 
cartierul Mansur, din centrul orașului Bag
dad. Egiptul a fost prima țară arabă care a 
numit un ambasador în Irak, de la îndepăr
tarea de la putere a fostului regim.

Istoria
■ Programul nuclear și 
reforma ONU au fost 
analizate de Putin, 
Schroeder și Chirac.

Kaliningrad (MF) - Preșe
dintele rus, Vladimir Putin, a 
participat, sâmbătă, la cere
moniile marcând împinirea a 
750 de ani de la atestarea re
giunii ruse Kaliningrad, ală
turi de el aflându-se liderii ce
lor 89 de regiuni și republici 
ale Rusiei, relatează AFP.

Putin i-a reunit la teatrul 
din Kalingrad pe cei 89 de li
deri ai regiunilor într-o ședin
ță a Consiliului de stat con
sacrată „intensificării rolului 
regiunilor Rusiei”.

Președintele Vladimir Pu
tin a pledat în această reuni
une pentru o întărire a rolu
lui reprezentanților preziden
țiali care supervizează șapte 
„superregiuni” ce reunesc ad-

reunește liderii lumii

Putin, Schroeder și Chirac s-au întâlnit lângă Kaliningrad.

ministrativ cele 89 de regiuni 
și republici ale Rusiei. *
Discuții

Ieri, președintele rus s-a în
tâlnit cu omologul său fran
cez, Jacques Chirac, și cu Ger
hard Schroeder, cancelarul 
german, în stațiunea balneară 
Svetlogorsk, situată pe țărmul

Mării Baltice, la circa 30 de 
kilometri de orașul Kalinin
grad. Programul nuclear al 
Iranului a figurat printre su
biectele abordate de președin
ții rus, francez și de cancela
rul german, a declarat un res
ponsabil de la Kremlin, citat 
de AFP. Pe lângă problema 
neproliferării armelor de dis

trugere în masă cei trei lider 
au mai discutat despre situa 
ția din Irak, procesul de pac 
din Orientul Mijlociu și pre 
blemele din alte zone fier 
binți, precum și despre refoi 
ma ONU.

Primul reactor al centrale 
nucleare iraniene de la Bot 
chehr, construit de Moscov 
în pofida obiecțiilor amer: 
cânilor, va fi pus în exploa 
tare în 2006, a anunțat, miei 
curi, șeful Agenției federal 
atomice ruse, Aleksandr Ri 
mianțev.

Rusia a afirmat în repetat 
rânduri că Teheranul are dreț 
tul de a exploata domenii 
nuclear în scopuri pașnice ț 
că poate achiziționa în ace: 
scop tehnologie modernă. Ri 
sia nu este însă de acord c 
proliferarea armelor nuclear 
și consideră că program! 
atomic iranian ar trebui pis 
sat sub control intemaționa

Riyad (MF) - Presupu
sul lfdșr al rețelei al- j 
Qaida-în Arabia Saudi- i 
tă, mărocanuf Yunes i 
Moha qnîSd Ibrahim ăl- | 
Hayari, a fost ucis ieri j 
înțr-o ciocnire cu forțele i 
de securitate saudite, a i 
anunțat postul de televi- Ț 
zîune Al-Arabiya, citat 
desAFÎK „Liderul rețelei i 

dită, marocanul Yuries 
al-Hayari, care era dat j 
în urmărire generală, a 
fost ucis”, a anunțat Al- i

Protecție 
leiusalim (C.B.) - Mi
niștrii din Guvernul lui 
Ariel Sharon (foto) 
vor fi obligați să poar
te veste antiglonț, 
din cauza riscului co
miterii unui atentat

membri ai tribului 
Humeidi au protes
tat ieri în fața con
siliului din New 
Baghdad, având 
asupra lor portrete 
ale lui Sheikh 
Waneed Zeibil al- 
Humeidi, care este 
președintele consiliu 
lui local și secretar 
general al Uniunii 
Triburilor din Irak

v și care a fost arestat 
în urmă cu trei zQe 
de trupele irakiene, 

E. îfi să fie specificat 
un motiv.(C.B.)

(Foto: EPA

Arabiya. Cu puțin timp 
înainte, postul de televi
ziune anunțase că cioc
nirile înregistrate în car
tierul Al-Rawdhah s-au 
soldat cu un mort și doi 
răniți în rândul militan- 
ților islamiști căutați de 
forțele de securitate sau
dite. Yunes al-Hayari, 
considerat cel mai peri
culos dintre cei 36 de 
suspecți căutați, este pre
zentat de presa

„Al-Qaida 
din Pe
ninsula 
Ara
bă”.

lei 
a 
roriste
da, denumite

unul

de către extrema- 
dre; ptă israeliană, a 
anunțat o sursă din 
serviciile de securita
te, citată de AFP. Ieri 
dimineață, miniștrii 
au probat vestele an
tiglonț, înainte de 
reuniunea săptămâ
nală a Cabinetului. 
Sharon a fost ame
nințat cu moartea de 
zeci de ori în ultimele 
luni, de către ultrana- 
ționaliștii care se opun 
retragerii din Fâșia 
Gaza, care va începe 
la jumătatea lunii 

«^@BKtB-extremist 
de dreapta l-a asasi
nat, la 4 noiembrie 

" 99£ pe premierul
laburist di.t acea 

perioadă, Yitzhak 
Rabin, pe care l-a 
acuzat că „vinde" 
pământul Israelului.

Fonduri
Budapesta (MF) - State

le Unite au alocat patru 
milioane de dolari Unga
riei pentru lupta antitero- 
rism. Ambasadorul amer
ican la Budapesta, George 
Herbet Walker, a informat 
Ministerul ungar al Apă
rării și pe cel de Externe 
cu privire la contribuția 
americană și a exprimat 
aprecierea poporului ame
rican față de eforturile 
Ungariei.

în prezent, 177 de mili
tari maghiari desfășoară 
operațiuni de menținere a 
păcii în Afganistan.

în Kosovo se încinge atmosfere
■ Trei atentate cu bom
bă au fost comise în 
apropierea unor insti
tuții din Priștina.

Kosovo (MF) - Atacurile nu 
s-au soldat cu victime, dar au 
realimentat îngrijorările cu 
privire la instabilitatea din 
regiune, în contextul discu
țiilor despre statutul final al 
provinciei Kosovo, relatează 
AFP. O primă explozie s-a 
produs în fața sediului Misi
unii ONU din Kosovo. O alta 
s-a produs în apropierea Par
lamentului și a sediului Agen
ției europene pentru Recon

strucție și Dezvoltare, iar a 
treia deflagrație s-a înregis
trat în fața unui restaurant, 
în apropierea clădirii Orga
nizației pentru Securitate și 
Cooperare în Europa.
Motivație

Albanezii, care reprezintă 
mai mult de 90% din cei cir
ca două milioane de locuitori, 
cer independența provinciei 
Kosovo, lucru care însă este 
respins de Belgrad. Atentatele 
comise sâmbătă reprezintă 
„un eveniment foarte îngrijo
rător, care intervine într-un 
moment foarte delicat pentru 
Kosovo”, a declarat premierul

provinciei Kosovo, Bajra 
Kosumi. „Este vorba despre 
activitate organizată, care î 
cearcă să facă rău provinci 
Kosovo, iar acest lucru 1 
sporește îngrijorările”, a su 
liniat el. Situația din regiui 
rămâne foarte tensionată, 
mai mult de un an de la i 
volta antisârbă din mart 
2004, care s-a soldat cu 
morți și 900 de răniți.

„Exploziile de sâmbătă 1 
s-au soldat cu victime, i 
poliția și KFOR au blocat s 
nele respective. A fost den 
rată o anchetă”, a declarat i 
purtător de cuvânt al poliții 
Refki Morina.

Exercițiu democratic în Albania

de mbbI Sbi Iași, alături de oficialitățile 
locale și de cetățeni Israelieni i-au come
morat pe strămoșii lor care au fost uciși 
între 28 șl 88 iunie 1941.(G.B.) (Foto: epaj

■ Albanezii au fost 
chemați ieri la urne, 
pentru a-i alege pe 
membrii Parlamentului.

Tirana (MF) - Circa 2,8 mi
lioane de alegători i-au de
semnat pe cei 140 de deputați 
ai Parlamentului dintre cei 
1.253 de candidați aparținând 
unui număr de 27 partide și 
coaliții. Votul a fost urmărit 
de 400 de observatori străini 
și 3.500 albanezi. De la căde
rea comunismului, în anii 
1990, alegerile albaneze au 
fost marcate de nereguli, con
testații și incidente violente. 
Circa 6.400 de polițiști au fost 
mobilizați în apropierea celor 
4.700 de secții de votare. „Im
portantă este o consultare li
beră și transparentă. Țara nu

are timp de pierdut, trebuie 
să âcționeze rapid, pentru a 
intra cu demnitate în marea 
familie europeană”, a declarat 
președintele albanez, Alfred 
Moișiu.
Favoriți

Creditat cu 35% din voturi, 
Partidul Democratic al fostu
lui președinte Săli Berisha 
avea ieri doar un procent 
avans față de Partidul Socia
list al premierului Fatos Na
no, lucru care ar putea duce 
la contestări ale procesului 
electoral.

„Sunt pesimist. Este puțin 
probabil ca perdantul, oricare 
va fi el, va accepta rezulta
tele”, ; a subliniat primarul 
socialist al capitalei Tirana, 
Edi Rama. Primele rezultate 
oficiale vor fi anunțate astăzi. Albanezii și-au ales ieri parlamentarii. (Foto: f

; L1BER, nnn
Cotidian editat de SC Inîorm Media SRL,

Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
Nr. ISSN 1220-9570

TELEFOANE REDACȚIE:
Tel. 0254-211275, 212157, 
fax 218061
ADMINISTRAȚIA: 211275
RECLAMĂ: 211275
MICA PUBUCfTATE: 212157

Redactor șef: Adrian Sălăgean
Redactori: Viorica Roman, Valentin Neagu, Ina Jurcone, 
Ciprian Marinuț, Clara Păs, Daniel I. lancu, Raluca lovescu, 
Sanda Bocăniciu, Loredana Leah, Mihaela Tămaș, Tiberiu Stroia. 
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Atila Kurta 
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinuț

Abonamentul la Cuvântul liber costă 59,000 lei <5,9 RON) pentru 
o lună, 169.000 lei (16,9 RON) pentru trei luni, 319.000 lei (31,9 RON) 

pentru șase luni și 599.000 lei (59,9 RON) pentru un an la 
sediul redacției, la propriii distribuitori de presă și 56.000 lei (5,6 RON) 
plus taxele poștale la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu.

Reda mâții 
privind 

difuzarea 
ziarului 

la telefonul 
0801 030303



cuwm- ACTUALITATE /3

• Licitații. AVAS va vinde în această 
săptămână active în sumă totală de 12,5 
milioane de dolari. Vor fi scoase la vânzare 
imobile, terenuri, apartamente, secții, 
mijloace fixe aparținând și debitorilor Con- 
transimex Vest SA Deva și Sidermet SA 
Călan. (C.P.)

• Intervenții pe Defileul Jiului. Ieri, echipe 
specializate au acționat pentru a asigura flu
ența traficului pe Defileul Jiului și pentru li
mitarea pagubelor produse de alunecările de 
teren, apărute în urma ploilor. După cum se 
știe, circulația a fost oprită în zonă datorită 
căderilor de pământ și material vegetal de 
pe versanții Defileului Jiului. (V.R.)

Apele au adus iar disperare

Microcantină de incintă
Orăștie (D.I.) - Serviciul Public de Asis

tență Socială din cadrul Primăriei Orăștie 
își desfășoară activitatea începând cu luna 
decembrie a anului trecut, in urma imple
mentării a două proiecte PHARE ce au avut 
drept scop înființarea Centrului de Urgență 
și a Centrului Social Comunitar. O dată cu 
semnarea, în urmă cu patru luni, a contrac
tului de fjnanțare între Primărie și Minis
terul Muncii, Solidarității Sociale și Fami
liei, a început derularea unui nou proiect, 
privind realizarea unei microcantine de in
cintă, situată la subsolul clădirii Policlinicii 
vechi, din strada N. Bălcescu.
Beneficiari: 60 de copii

Potrivit viceprimarului Alexandru Mun- 
teanu, finanțarea a fost acordată cu titlu 
gratuit de către MMSSF, pe o perioadă de 
12 luni, valoarea totală a investiției fiind de 
aproximativ 1,6 miliarde de lei, din care 
1,4 miliarde reprezintă un împrumut BIRD. 
Pentru reabilitarea spațiului a fost alocată 
suma de 574 milioane de lei, de către 
MMSSF și CL Orăștie. Beneficiarii acestei 
microcantine sunt cei 60 de copii susținuți 
deja educațional de către serviciul Primă
riei, la care se adaugă 15 persoane vârstnice 
monitorizate în rețea de lucrători SPAS.

■ Ploile i-au lăsat pe 
oameni fără recolte și 
le-au distrus bunuri din 
gospodării.

Deva (M.T.) - în urma 
inundațiilor sătenii din 
Gothatea au reușit să-și sal
veze doar animalele mari, 
multe păsări înecându-se. Lo
calnicii sunt șocați de furia 
potopului și spun că așa ceva 
n-au mai văzut de peste șapte 
ani. Primarul comunei Gura- 
sada, Silviu Nan, a interve
nit în sprijinul sătenilor, dis- 
tribuindu-le apă potabilă.

Duminică, după retragerea 
parțială a apelor, a trimis per

Grădinile simerienilor sub ape

în județ
DN 7_________ _______________________ Deva - Ilia - Zam
DN 7 Simeria - Simeria Vacte
in Deva aparatele radar vor fl amplasate pe Calea Zaran- 
dului - DN 7 Izvor - Str Mihai Eminescu - B-dul Decebal 
Radarele mai pot fi întâlnite și pe principalele artere rutiere 
de pe raza localităților Brad - Hațeg - Orăștie - Petroșani 
- Vukan - tupeni

Spațiu pentru pensionari
Hunedoara (C.P.) - Un punct termic - PT 

7C - din municipiu a fost atribuit, prin de
cizia consilierilor locali hunedoreni, Casei 
de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Acesta 
va putea fi folosit timp de zece ani, iar tari
ful de închiriere a fost diminunat cu 75%. 
în acest spațiu, CAR Pensionari va desfă
șura activitatea de servicii funerare, confec
ționarea de sicrie, accesorii și asigurarea 
transportului, pentru membrii ei.

OHLy ivi RoKAUiAr-
Caricatură de Liviu Stănilă

Vârstnicii au fost cei mai afectați de pagubele produse de inundații (Foto: Traian Mânu)

soane care primesc ajutor 
social de la primărie să-i a- 
jute pe sinistrați la îndepăr
tarea nămolului rămas după 
inundații.

Simerienii sunt supărați de
oarece apa pluvială nu se 
poate scurge întrucât lipsește 
canalizarea. Ei au cerut Pri
măriei Simeria să se amena

jeze un sistem de scurgere a 
apelor, dar unii locuitori nu 
au fost de acord, susținând că 
un astfel de canal ar fi o sursă 
de infecție.

Apa a trecut de glezne Apele au inundat DN7 Se văd urmările viiturii După potop

Mort pe șoseaua groazei
■ 0 persoană și-a pier
dut viața într-un acci
dent produs ieri pe 
DN7, în Leșnic.
MlHAELA TăMAȘ
mihaela.tamas@informmedia.ro

Leșnic - Ieri, în jurul orei 
14.10, conducătorul unui auto
turism BMW înmatriculat în 
Germania nu a adaptat viteza 
la condițiile de drum, a dera

pat și a intrat pe contrasens. 
De aici venea un autoturism 
Dacia condus de Constantin 
Ariton, de 44 de ani, din 
Bistrița Năsăud. Impactul a 
fost inevitabil, ducând la 
moartea șoferului din Dacie, 
aceasta fiind distrusă în pro
porție de 80 la sută. Șoferul 
BMW, loan Claudiu Rădules- 
cu, de 27 de ani, cetățean 
român cu domiciliul în Ger
mania, a fost ușor rănit, iar 
pasagera din dreapta a scăpat

fără răni grave. Circulația a 
fost îngreunată timp de mai 
bine de o oră. Pentru scoa
terea victimei din Dacie, a 
fost nevoie de o echipă a Ser
viciului de Descarcerare con
dusă de comandantul Alexan
dru Rus care a reușit extra
gerea cadavrului din fiarele 
contorsionate în doar câteva 
minute. în continuare Poliția 
efectuează cercetări pentru 
elucidarea completă a trag
icului eveniment rutier.

Plăți 
compensatorii

Deva (C.P.) - Perioada de 
plăți compensatorii a fost pre
lungită până la finele anului 
viitor. La concediere se va 
primi o sumă egală cu de 
două ori salariul mediu net 
pe economie din luna ianu
arie a anului în care sunt 
operate disponibilizările. Ve
niturile lunare de completare 
vor fi calculate în funcție de 
salariul mediu net din luna 
ianuarie a anului în care au 
loc concedierile. Pentru mi
nerii cu un stagiu de cotizare 
de cel puțin 17 ani în condiții 
speciale de muncă, de 13,5 ani 
în condiții speciale în zona I 
de radiații sau de 15 ani în 
condiții speciale în zona II de 
radiații, perioada în care vor 
beneficia de venitul lunar de 
completare și de plăți com
pensatorii constituie stagiu de 
cotizare realizat în condiții 
speciale de muncă.

De prevederi beneficiază 
doar disponibilizații cu con
tracte individuale de muncă 
pe durată nedeterminată 
încheiate înainte de 1 ian
uarie 2005.

Lansare de carte
Orăștie (D.I.) - Astăzi, 4 iu

lie, începând cu ora 17.00, la 
Casa de Cultură din munici
piul Orăștie va avea loc lansa
rea unui nou volum de umor 
semnat de Vic. Virgil Bălan. 
Cartea, de format mic, tipări
tă la Editura „Emma” din lo
calitate, cuprinde poezii umo
ristice, epigrame, însemnări, 
caricaturi etc. La eveniment 
sunt așteptați să participe 
membrii Clubului Artelor din 
Orăștie, ai Cenaclului literar- 
artistic „Palia Expres”, pri
eteni și apropiați ai umoris
tului și nu numai.

Un plus de energie pentru buna funcționare 
a afacerii tale

CREDITE DE TREZORERIE

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

FINANȚAREA 
ACTIVITĂȚII 
CURENTE

* promptitudine
* flexibilitate
* soluții adaotalp

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 îți oferă consultanță specia
lizată și soluții multiple de fi
nanțare pe termen scurt, printr-o 
gamă largă de credite de trezore-

și Încasări.
Pentru mai multe informații, sună 
la 0800 803 803.

. Jr 9808 393 80J Tot mol simplu

RECLAMA

mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
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1991 - A murit compozitorul șl muzicologul Sigismund 
Toduță, membru coresponaent al Academiei Române (n. 
17.05.1908)__________ ,____________________________ _
ÎMI - A murit Dtaitrie Raciurea, primul sculptor rămân 

eu viziune monumentală („Zeul Pan", „Himere", „Gigan- 
tul", „Sfinxul")». 2.11.1873)_________________
1934 ~ A murit Marie SfclodawsKa-Gtirie, chimistă Și 
fiziciană, laureata a Premiilor Nobel. A întemeiat știinfa 
•adioactivității (n, 7,11.1867)___________________________
1927 - S-a născut actrița Gina Lollobrigida („Atenție la 
hoții", „Fanfqn La Mpg", „Infidelii", „Pinocchio")

1900 - 9-a născut interpretul de jazz Louis Armstrong, 
supranumit „regele jazz-ului" (m. 6.07.1971)

Sf. Andrei

Calendar religios
4 iulie - Sfântul Andrei, episcopul
Dieva (S.B.) - Andrei, timp de douăzeci și 

patru de ani a păstorit la Fiesole, dar nu 
totdeauna cu blândețea mielului, severitatea 

yietii sale și dăruirea lui 
totală pentru slujba Domnu
lui pricinuind adesea neca
zuri celor ce nu puneau su
flet în împlinirea misiunii de 
slujitori ai Domnului. Cei să
raci însă s-au bucurat din 
plin de bunătatea sa. Dragos

tea sa de pace l-a făcut să intervină deseori 
pentru încetarea luptelor fratricide dintre co
munele toscane. A ajuns chiar și la Bologna, 
trimis de Papa Urban al V-lea să încerce a 
aduce împăcare între locuitorii incitați la tul
burare de către familia Visconti. Drept mul
țumire, aceștia l-au aruncat în închisoare. 
A murit la 6 ianuarie 1373 și trupul i-a fost 
înmormântat în biserica florentină del 
Carmino. A fost canonizat în anul 1629.

Energie electrică
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Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz .ne*ar.
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 09.00- 
15.00 Str. Horia, bl. 5, sc. E, Bd. Decebal, bl. 37, sc. B, 
Str. Tribunul Solomon, nr. 18, 18A, 14, 12, 10, 8, 5, 5P2, 
7, IA, Al. Parcului, nr. 1, 2, 4, Str. Mărăști, bl. 13, sc. 
A, 09.00 12.00 Str. C. A. Rosetti

Apă ______________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-15.00 Bd. Decebal, bl. 5, 8, P.T.27 zona înaltă

Soluția integramei din numă

rul precedent: C - PUI - O

- NAȘI - NORA - SOȚI - VAL

- DATINA - TB - DECENȚI - 

PE - IL - REN - PT - EMU

- U - MIEL - ISON - ALAI - 

ORT - ST - CUNUNA - RU

- TA - AS - BARCA - A - 

AL - CURAT - MIRI

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz________ 227091
Informații CER 212725
Urgențe____________________ 112
Pompieri___________________ 981
Jandarmerie 956
Poliție_________ 955
O.J.P.C. HD___________ 214971
Deranjamente lift 235090

21 mart.-20 apr.

Zi bună pentru relaxare. Familia vă așteaptă în mijlocul ei. 
Persoana iubită v-ar putea reproșa, pe bună dreptate, că 
sunteți prea pretențios.

21 apr.-20 mai

Puteți încerca finalizarea unor lucrări la serviciu. Grăbiți-vă, 
situația nu suportă amânare. O problemă de sănătate se 
rezolvă în mod neașteptat.

21 mai-20 iun.

Vă sufocă chestiunile domestice. Ar fi bine să nu le mai 
amânați. Atenție ce și cui spuneți. O femeie vrea să știe 
cam multe.

21 iun.-20 iui.___________

Vă puteți contanta eu capriciile celor eu care veniți in con
tact, pe care le rezolvați cu umor. Plecați la drum sau visați 
la el.

21 iui.-20 aug. ..... ........ ........ .

Energia ar trebui orientată spre profesie, unde puteți fina
liza o lucrare dificilă. Totul se mișcă extrem de încet, dar 
nu forțați nota.

21 aug.-20 sept.____________

Vă intră ceva bani în cont și vă refaceți echilibru! bugetar. 
O discuție aprinsă cu o autoritate vă accentuează starea 
de iritare.

21 sept.-20 oct.

Primiți informații care vă răstoarnă planurile făcute în ulti
mul timp. Intrați în panică, dar vedeți că situația se poate 
readuce la normal.

21 oct.-20 nov.

Aveți tendința să fiți mai critic decât de obicei, din cauzo 
dificultăților de la serviciu. Dar vă simțiți foarte bine seara, 
cu prietenii.

21 nov.-20 dec.

Astrele vă surâd. Toate planurile vă reușesc de minune. E 
timpul marilor decizii. O să aveți noroc dacă vă mișcați 
rapid.

21 dec.-2O ian.___________ _ '_______

Dacă așteptați un răspuns pozitiv din partea unui prieten, 
acesta poate întârzia. Nu mizați pe noroc și nu vă supra
solicitați fizic.

21 ian.-ZO febr. ___ ... „

Acordați mai multă atenție sănătății. Dacă doriți să vă impli
cați într-o activitate la limita legalității, mare atenție, ați 
putea avea neplăceri!

21 febr.-20 mart. ________ _ ____ _
fi obligați pe colaboratori să fie mai puțin indiferenți și 
obțineți progrese mari. Dar nu finalizați nimic, trebuie să
faceți un nou proiect.

1 DEVA

7:00 Jurnalul TVR 
7:15 Mic, da* voinic 
7:45 Qnd minute de cultură 
8:00 Portul miracolelor 
MO Sănătate pentru toți 
930 Teleshopping

1000 Viata cu Bonnie 
1100 Felicrty 
12:00 Debut 50 plus 
1300 Vorba lui Jim

13 (comedie, SUA, 2001). 
Cu: James Belushi, 
Courtney Thorene- 
Smith, Kimberly 
Williams. Regia: Andy 
Cadrff, Gil Junger.

1330 Desene animata: Boo 
1400 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
1430 Teleshopping 
15:00 Grădinile Italiei
1530 Kronika 
16:55 Dincolo de hartă:

Tărâmul magic al 
apelor 

1730 Hărțuirea estvală.
Informații de divertis
ment

1830 Știrea zilei 
1900 Jurnalul TVR Sport

Meteo

2000 lartă-mă! 0 provocare 
pentru toți cei care, 
după ani de certuri și 
conflicte, se împacă ros
tind un simplu, dar 
magic iartă-mă. Prezintă 
Raluca Moianu.

2130 Doairentar 
2200 Starhunter (Canada,

El 2003). Episodul 1. Cu: 
Clive Robertson, Tanya 
Allen, Dawn Stem, Paul 
Fox, Graham Harley. 
Regia: Francois Basset, 
Luc Chalifour

2300 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

2330 Nocturne 
030 Mesia, primele dime 
(3 (thriller, SUA

2001). Prima parte. Cu: 
Ken Stott, Edward 
Aoodward, Michelle 

Forbes. Regia Diarmuid 
Lawrence.

ISO Gnd minute de cultură 
200 Jurnalul TVR. Sport

700 Știrile Pro TV Ce se 
întâmplă, doctore?

9:10 Omul cate 
aduce cartea

9:15 Tânăr și
g neliniștit 

10:15 De râsul lumii 
11:15 Te vezi la 

știrile PRO TV 
13:00 Știrile Pro IV 
13:45 Te vezi la

Știrile PRO IV 
14:15 Nu e fiul vostru

(3 (dramă, SUA 1984). 
Cu: Donna Mills, Ken 
Howard, John James, 
Ann Dusenberry 

16:00 Tânăr și
g neliniștit Cu: Eric Brae- 

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

17:00 Știrile Pro TV 
17:45 Tu ești, tu câștigi!

Emisiune de divertis
ment 

18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv Sport Vre

mea

20:15 Dragoste cu chirie
(3 (thriller, SUA 1998). 

Cu: Talia Shire, Jack 
Coleman, Bruce Weitz, 
Melissa Behr, Bette 
Foni. Melanie LeRoy 
(Talia Shire, nominal
izată la Oscar pentru 
rolurile din Rocky și 
Nașul, partea a doua) 
este o femeie care nu- 
și dorește nimic altceva 
în viață decât să întâl
nească bărbatul visuri
lor ei, alături de care 
să întemeieze o familie.

22:15 Vacanța Mare 
2300 Știrile Pro TV 
2345 Dispăruți fără urmă.

El Cu: Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap
tiste, Enrique Murciano 
Jr., Eric Close 

'4!> csttim tivi 
1:15 Omul rare aduce rartea 
130 Știrile Pro TV

7:00 Observator. Sport 
8:00 Canalul de știri Cu

Ovidiu Uscat și Con
stantin Trofin

9:00 America's Funniest 
g Home Video

930 Comedia animalelor 
1030 Concurs interactiv 
12:00 Dispariții (reluare) 
13:00 Observator Cu Simona

Gherghe 
13:45 Familia Reagan 

{3 (reluare) 
16:00 Observator Cu Andreea

Beredeanu 
16:45 Vivere a trăi cu 
0 pasiune. Ce însemnă să 

trăiești? Să lupți, să 
suferi, să pierzi, să 
câștigi... Dar dragostea 
adevărată triumfă întot
deauna. Un portret 
dulce-amărui al provin
ciei italiene, o realitate 
socială în care 
aspirațiile cele mai pro
funde urmăresc 
îndeosebi sentimentele 

17:45 9595 Te învață ce să 
fad

19:00 Observator

2030 întoarcerea lui San- 
q dokan (aventuri, Italia, 

1996). Ultima parte. Cu: 
Kabir Bedi, Mandala 
Tayde, Mathieu Car
riere, Romina Power, 
Fabio Testi, Franco 
Nero, Lorenzo Crespi. 
Sandokan e un pirat 

' rebel născut din fan
tezia lui Emilio Salgari

2230 Observator
23:15 Conflict de interese 
g (acțiune, SUA 1992).
* Cu: Sean Young, 

William B. Davis, Tim 
Post Steve Adams, 
Amanda Jane Tilson. 
Agentul special Rachel 
Anderson are misiunea 
să protejeze un martor 
important Richard 
Harper.

100 Concurs interactiv
200 Observator (reluare) 
300 Dilemele vârstei 
330 Stagiarii

7:00 Culoarea păcatului
0 (reluare)

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

9:15 Mama vitregă
0 (reluare)

1000 Numai iubirea
0 (reluare)

12:15 Totul despre Camila 
13:15 Valentina, grăsuța mea

H frumoasă (reluare) 
14:15 Legături de familie
0 (reluare)

1530 Jesus. Cu: Joaquin Fur-
0 riel, Malema Solda, A- 

gustina Lecouna, Lydia 
Lamaison, Jorge Mar- 
rale, Carlos Poraluppi, 
Manuel Vicente 

17:25 Vremea de acasă
• 1730 Poveștiri adevărate

Emisiune cu povești 
reale despre viață, 
prezentată de Lucian 
Viziru

* 18:00 Rețeta de acasă 

18:10 Luna. Cu: Gaby Espino,
0 Christian Meier 

1900 Te voi învăța să iubești
0 Cu: Danna Garda, 

Miguel Varoni

2000 Mama vitregă. Cu:
0 Victoria Ruflo, Cesar 

Evora, Jaqueline 
Andere, Mauricio Aspe, 
Miguel Angel Biaggio, 
Eduardo Capetillo, Rene 
Casados, Margarita 
Isabel, Ana Layevska 

2100 Anita. Cu: Ivonne Mon-
0 tero, Jorge Enrique 

Abello, Natalia 
Streignard, Marcelo 
Cezân Elluz Peraza, 
Eduardo Serrano, Isabel 
Moreno, Jeannette Lehr 

23:00 Culoarea păcatului Cu:
0 Tais Araujo, Reynaldo 

Gianecchini, Giovanna 
Antonelli, Caio Blat, 
Leonardo Bricio, Silvia 
Pfeifer, Maite Proenca, 
Lima Duarte 

0:00 Legături de familie 
0 (reluare) 

100 Poveștiri adevărate 
(reluare) 

130 De trei ori femeie

700 Atenție se cântă 
(reluare)

8:00 Teleshopping
830 Cezar și 

tipar
9:00 Minorități sub trei dic

taturi
930 Poftă bună 

1030 Tonomatul 
de vacanță 

1130 Cina minute 
, de cultură 

11:45 Pasiuni 
12:40 Farmece 
1330 Teleshopping 
14:00 Desene 

13 animate: Tommy și 
> Oscar 

1430 Fiica 
O oceanului 

1500 împreună 
în Europa 

16.00 Zona 
de conflict

17:00 Rebelii 
17:55 Euro-dispecer 
18:00 Mistere și 

mituri ale secolului 
XX-lea

1830 Zestrea românilor 
, 1900 Soția lui Lorenzo

2000 Dragul de Raymond 
2030 De origine română: 

Janny Hoit
2130 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
2200 Jurnalul Euronews pen- 

tru România
22:15 Ocolul pământului în 

lă 80 de zile (aventuri, 
coproducție, 1989). Cu: 
Pierce Brosnan, Eric 
Idle, Julia Nickson-Soul, 
Peter Ustinov, Jack 
Klugman, Roddy 
McDowall. Regia Buzz 
Kulik. Ecranizare a 
romanului omonim de 
Jules Veme. Phileas 
Fogg, un gentleman din 
Anigl victoriană, își 
pune în joc întreaga 
avere, afirmând că 
poate face ocolul 
pământului în 80 de zile 

000 Agenția Episodul 12.
Cu: Giî Bellows, Rocky 

Carroll

700 Teleshopping
730 Sport, cfcetă 

și o vedetă 
7:55 Sport cu 

Fiorentina 
i 8:00 Teleshopping

830 Sunset 
0Beadi

930 Dragoste 
0și putere

1030 Kenski Show
(reluare)

11:25 Clip art 
1130 Monica

(reluare)
1230 Teleshopping 
1300 Bani la greu 
1330 Teleshopping 
1425 Sunset Beach
15:20 Focus. Emisiune infor

mativă
15:25 Dragoste și putere 
16:15 Fă-ți bagajelel 
17:00 News Radio. Cu: Dave

( 0 Foley, Stephen Root,
Andy Dick. Regia: Paul 
Simms

1730 Trăsniți îh NATO
1800 Focus. Sport. Meteo. 

Cu: Cristina Jopescu
1900 Special

2000 Sala de judecată, cu:
0Joe Mantegna, Linda 

Purl, James Gamer, 
Charles Duming. Regia: 
Paul Levine

2100 Alertă medicală. Cu: 
0Neal McDonough, Kelli 

Williams, Christopher 
Gorham. Regia: Jason 
Horwitch

ceaJ0 Cash Taxi. Gabi Jugaru 
«ste taximetristul care 
<ă plătește cursa, 

începând cu 4 iulie, o 
nisiune nou-nouță își 

fece loc în grila 
Prima Tv.

2230 Trăsniți în N AT.O. 
2300 Focus Plus. Cu:Silvia 

Ticula
245 Jake 2.0 (SF, SUA 

02003). Cu: Christopher 
j Gorham, Philip Anthony 

Rodriguez
045 Guineas - lumea recor

durilor
145 Focus plus. Sport

¥
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6:00 Pirații din Caraibe:
0 Blestemul Periei Negre 

(aventuri, SUA, 2003). 
825 Banda Olsen cântă
(3 rock (comedie, Dane

marca, 2004). Cu: Aksel 
Storen Aschjem

10:00 Centrul Pământului (SF,
13 SUA 2003). Cu: Aaron 

Eckhart, Hilary Swank 
12:15 Cinema, cinema, dne- 

ma. Episodul 26 
12:50 Pisica doamnei Ash-

(3 boro (aventuri, Canada, 
2003). Cu: Shirley 
Knight

1420 Vulpea cu trei pidoare 
(familie, Italia, 2001).

' Cu: Angela Luca
15:55 Hollywood: Necenzurat 

Jack Nicholson
1625 Vinerea trăsnită (corne

li die, SUA, 2003). Cu: 
Jamie Lee Curtis 

1805 Valentin (dramă, 
Argentina, 2002) 

1930 Pe platourile de fil
mare. Episodul 27 

2000 Pe cont propriu
0 (acțiune, SUA 2003). 

21:50 Centrul Pământului (SF, 
SUA, 2003).

005 Spider (dramă, Canada, 
02002). Cu: Miranda 

Richardson, Ralph 
Fiennes, Gabriel Byrne

1
I
î

TV SPORT 13.00 Gigantul aerului: Airbu 

0900 Știrile ȚV Sport 0945 Box j ț6.00 construcții din fiare 

vechi: Monster Truck
: 17.00 Motociclete americane 

Văduva neagră

profesionist Legea pumnului (r) 
1060 Știrile TV Sport 10; 15 For
mula 3 Motopark(r) 1100 Știr
ile TV Sport 1105 Teleshopping 18 00 p'rintte’tiqri^ ' 
1120 Rugby Total 1200 Știri- > --- ‘-nmre °Sn. ' 

le TV Sport 12:15 Tenis: Turneul > 
de la Wimbledon. Rezumat 1300 
Știrile TV Sport 13:10 Tenis: ' 
Turneul de la Wimbledon (live) • 
1500 Știrile Tv Sport 15:10 Te
nis: Turneul de la Wimbledon 
18:30 Știrile TV Sport 19:00 ' 
Tenis: Turneul de la Wimbledon , 
2100 Știrile TV Sport 2130 Box J 
profesionist 23:00 Hai la lupta 
cea mare 10000 Știrile TV Sport ’ 
00:30 Faceți jocurilel Campi
onat Internațional de poker • 
01:30 Nopți albe

063Q-07.00 Observator - 
Deva (r) 

1630-16.45 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

12.15 Afacerea Nairobi 
(dramă, SUA 1984).

14.00 Fiicele lui McLeod 
1445 David Copperfield 

(dramă, SUA 2000) 
1630 Prietenii (comedie, SUA 

1987)
18.15 Dinastia: Din culisele 

serialului (dramă, 
coproducție, 2004)

i 20.00 Fiicele lui McLeod 
21,00 Cântece de dragoste 

(dramă romantică, 
SUA, 1999)

s 2245 Jordan (s)
! 2345 Crimele din Midsomer 

Grădina morții (polițisl 
Marea Britanie, 1999)

19.00 Curse asurzitoare: 60 
de grade

: 20.00 Aventuri la pescuit cu 
Rex Hunter. Somonul

12030 Pescuit extrem: Codul 
din râul Severn

,21.00 9/11: Povestea celor 
două turnuri

\ 22.00 Retușat cu bisturiul: 
Nasul familiei

! 2300 Truma: Viață șl moart 
la Spltaul de Urgență

> 00.00 Chlrurge extremă 
0100 Discovery despre sex.
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• Pensii în lei noi. O parte din pensiile din 
luna iulie vor fi plătite în lei noi, numărul 
destinatarilor depinzând de sumele primite 
de la bancă de către poștași. Plata pensiilor 
va fi efectuată în intervalul 14-27 iulie. (C.P.)

• Nu, creșterii TVA! Reprezentanții firmelor 
private mici și mijlocii nu sunt de acord cu 
majorarea TVA de la 19% la 22%, consi
derând că această măsură va avea efecte 
nefavorabile la nivel de companii și în plan 
macroeconomic. Ei apreciază ca benefică 
reducerea contribuției pentru asigurări 
sociale. (C.P.)

• Serviciu nou. Poșta Română a deschis un 
centru de prelucrare 3 materialelor publi
citare editate de marile centre comerciale și 
tipărite de Infopress cu care are încheiat un 
parteneriat. Materialele vor fi transportate și 
distribuite destinatarilor. (C.P.)

Leul greu și 
prețuri noi
Clara PAs_________
clara.pas@iflfarnimed la.ro

Uli tânăr 
dansează la festi
valul cultural 
intitulat 
„Culoarea Asiei 
în Malaezia”. 
Manifestarea va fi 
găzduită de 
această țară timp 
de o lună. Festi
valul reunește 
participanți din 
mai multe țări 
din regiune, care 
vor prezenta 
dansuri și cântece 
tradiționale, 
specifice culturii 
asiatice. (Foto: EPA)
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Data de 1 iulie reprezintă data de la care 
prețurile și facturile devin mai „grele". 
Comercianții, furnizorii vor explica simplu: 
„De vină sunt creșterile de prețuri la car
buranți, curent și gaze". Corect! Dar nici 
unul nu va zice nimic de denominare. De 
ce? Pentru că nu se cade să lovești în 
moneda națională! Vorbele guvernanților 
cum că denominarea nu va duce la 
creșterea prețurilor nu se potrivesc cu rea
litatea. Și asta pentru că puțini comercianți 
practică rotunjirea în minus. Nu sunt unici 
în felul lor!

Același lucru l-au făcut și colegii lor din 
UE, încă din primele zile de existență ale 
lui euro. Dar ai noștri lucrează „sub 
acoperire". Adică ne va fi greu să ne dăm 
seama cât plătim pentru integrarea în UE 
(mă refer aici la scumpirea utilităților) și 
cât pentru îngreunarea leului. Era bine 
dacă aceste două momente nu s-ar fi
suprapus. Așa că nu-mi rămâne decât să 
mă întreb dacă nu cumva suprapunerea 
evenimentelor de la 1 iulie este în fapt o 
coincidență „calculată".

Angâldțn primăriei capitalei ucrainene au 
grijă și m week-end de Gorile aflate pe dome
niul public. (Foto: EPA)

CURS VALUTAR
1 euro 3,6050 lei
1 dolar 2,9891 lei
1 franc elvețian 2,3315 lei
1 aram de aur 41,8032 lei
1 liră sterlină 5,4247 lei
100 forinți 1,46 lei

Debranșări după reguli noi
M Guvernul aprobă 
condițiile de debran- 
șare de la sistemul cen
tral de încălzire.
Clara PAs_____________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Modificarea siste
mului de încălzire centrali
zată a blocurilor se poate rea
liza numai cu aprobarea aso
ciației de proprietari și, obli
gatoriu, cu acordul persoane
lor direct afectate din vecină
tate, atât pe orizontală, cât și 
pe verticală. Prevederea este 
cuprinsă în proiectul legii 
energiei termice.

Actul normativ prevede că 
deconectările individuale ale 
unor apartamente - indiferent 
de cauze - alimentate cu ener
gie termică în sistem centra
lizat, se pot realiza după ela
borarea unui referat tehnic 
întocmit de furnizor și cu a- 
cordul scris al asociației de 
proprietari/locatari, sub sem
nătura reprezentanților legali 
ai acestora, dar nu în timpul 
sezonului de încălzire.

Refuzul acordării acestei 
aprobări va trebui motivat în 
formă scrisă și poate fi con
testat în condițiile legii. în

centralizat cu un sistem de 
încălzire individual, vor tre
bui îndeplinite o serie de con
diții suplimentare, respectiv 
obținerea avizului de mediu 
și încheierea unui contract de 
service permanent, pe toată 
durata funcționării instalați
ei, cu o firmă autorizată, pen
tru întreținerea și asigurarea 
bunei funcționări a insta
lației.
Forma veche

Actul normativ precizează 
că proprietarii locuințelor 
care, la data intrării în vi-

situația în care deconectarea 
se realizează în scopul înlo
cuirii sistemului de încălzire

goare a acestui proiect de 
lege, au alte sisteme de încăl
zire /preparare a apei calde

își pot menține sistemele le
gal montate.

Condițiile de debranșare a 
apartamentelor de la sistemul 
centralizat de încălzire, cu
prinse în proiectul de lege a- 
probat de Guvern, diferă de 
propunerile incluse în proiec
tul legii energiei termice ela
borat de fostul Guvern. în 
ultima variantă a proiectului, 
elaborat în decembrie 2004, se 
prevedea că debranșarea era 
permisă numai cu acordul 
scris al asociației de propri
etari și/sau de locatari și cu 
condiția ca gazele arse să fie 
evacuate printr-un coș care să 
depășească acoperișul blocu
lui.

Restricții la creditare
București (C.P.) - Pachetul 

de măsuri pentru temperarea 
creditării va fi adoptat de 
Consiliul de Administrație al 
Băncii Naționale a României 
până la finele acestei săptă
mâni, a declarat guvernatorul 
BNR, Mugur Isărescu. „în 
nici un caz nu vizăm o redu
cere, vom încerca doar să 
temperăm creșterea, mai ales 
la creditele în valută”, a expli
cat Isărescu. Una dintre pro
punerile de modificare stabi
lește o limită pentru serviciul 
total al datoriei aferente unui 
client persoană fizică la 40% 
din veniturile acestuia. Alt
fel spus, ratele lunare la toate

împrumuturile atrase de o 
persoană nu pot depăși 40% 
din nivelul salariului.

Guvernatorul BNR a afir
mat că adoptarea unor mă
suri pentru temperarea cre
ditului în valută este inevita
bilă, în condițiile în care po
vara pentru limitarea defici
telor externe trebuie împăr
țită în cadrul unui mix de po
litici economice.

Decizia băncii centrale răs
punde solicitării Fondului 
Monetar Internațional, îngri
jorările pornind de la crește
rea cu 64% a împrumuturilor 
în valută acordate în perioa
da mai 2004 - mai 2005.
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Sârbii au și ei noi monede. Pentru prima dată Banca 
Națională a Serbiei a pus în circulație monede metalice în 
valoare de unu, cinci și zece dinari. (Foto: epa)

DELCRIS SERVICE SRL
TEL: (0359) 489.222 
0723-354.991 B a
Str. Primăriei Nr.16 W 
ORADEA_________________

Adio vilă, dacă ai datorii!
■ Fiscul va recupera 
datoriile bugetare ale 
firmelor de la acționarii 
acestora.
Clara PAs______________________
clara.p as @i nformmedia.ro

Deva - Companiile care 
controlează direct sau indi
rect o firmă cu datorii către 
bugetul de stat vor răspunde 
în solidar cu aceasta în pri
vința datoriilor către bugetul 
general consolidat, conform 
Codului de procedură fiscală.
Condițiile impuse

Pentru ca prevederea să fie 
aplicată trebuie să fie 
îndeplinită cel puțin una din 
cele patru condiții stipulate 
în lege.

Firmele care au legături cu 
debitorul vor fi obligate să 
răspundă pentru datoriile 
acestuia dacă desfășoară ace
eași activitate sau activități, 
utilizează cu orice titlu active 
corporale de la debitor, iar 
valoarea contabilă a acestor 
active reprezintă cel puțin ju
mătate din valoarea contabilă 
netă a tuturor activelor cor
porale ale utilizatorului. La

Se pun sechestre!

aceasta se adaugă existența 
unor raporturi comerciale 
contractuale cu clienții și/sau 
furnizorii care, în proporție de 
cel puțin jumătate, au avut 
sau au raporturi contractuale 
cu debitorul sau au raporturi 
de muncă sau civile de pres
tări servicii cu cel puțin jumă
tate din angajații sau presta
torii de servicii ai debitorului.
Decizia fiscului

Stabilirea răspunderii unor 
astfel de persoane în solidar 
cu debitorul insolvabil sau 
insolvent se va face pe cale 
administrativă, prin decizie 
emisă de organul fiscal com
petent. Modificările la Codul 
de procedură fiscală vor intra 
în vigoare la zece zile de la 
data publicării în Monitorul 
Oficial.

ACUM
SI numai ACUM 
ULTRA PROMOȚII 

Numai aici gasesti:
Cele mai mici preturi:

MONITOARE 15’ de la -450.000 lei 
MONITOARE 17‘de la - 850.000 lei 

Distribuitor computere 
second-hand 
produse noi 

£-maii: calculatoare@rdslink.ro
RECLAMĂ

mailto:clara.pas@informmedia.ro
nformmedia.ro
mailto:calculatoare@rdslink.ro
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Muzica dă tonul la nuntă!"ff
■ înainte de 1989, cel 
mai bine cotate nunți 
erau cele la care cânta 
Aladar Horvat.
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• Minim 25 de milioane. Formațiile de 
muzicanți cu o cât de mică faimă'pretind

"celui care le dorește serviciile o sumă destul 
de frumușică. Prețul minim este ne 25 de 

f’’milioane, dar el poate ajunge la*peste 100 
de milioane lei în cazul în care formația con- 
tractată se bucură de un renqpne degsebit în 

p^ă și nuinumai. (L.L.) \

• Adresă pe Internet. Multe formații de 
muzicanți apelează la tehnologia modernă 
pentru publicitate, adresele de Internet ale

. formațiilor de „lăutari" fiind considerate ulti
ma modă în materie de promovare a servici
ilor pe care o formație de lăutari le poate 
oferi. (L.L.)

Ina Jurcone
Ina.Jurcfine^InfQHllraedia.Yii

. -
CUVÂNTUL LlBEft: itatnțite 2a 
care cântați dvs. ținu cei 
mai bin< cotate din județ 
De la cine moșteniți talen
tul?

Aladar Horvat: Cu el m-a 
înzestrat Dumnezeu, dar se 
pare că îl moștenesc nepoții 
mei. Da, înainte de 1989 am 
cântat foarte mult, chiar la 
sute de nunți, în toată țara. 
Am avut practic 26 de ani de 
carieră solistică. Ăm fost 
solist vocal și organist.

A.H.: Am impus două lu
cruri: să avem repetiții orga
nizate, în care ne actualizam 
permanent repertoriul și să a- 
vem toți atestate. Cu toate 
acestea, ritmul infernal în 
care străbăteam toate colțu
rile țării și nopțile pierdute 
și-au spus cuvântul. Practic, 
de 10 ani am pus intrumentul 
în cui, după un atac cerebral.

U"!

Dedicații onorate, dar și... 
gratuite

Brad (L.L.) - Sintagma „clientul nostru 
- stăpânul nostru” funcționează și în cazul 
muzicanților. Fiecare invitat trebuie mul- 
țumiT ,ZAu fbsf.c^H^S^:;Ș^et&nii Iui 
Backus doreau cu tot dinadinsul o anumită 
melodie cu toate că melodia solicitată era 
interpretată exact în acel moment. Dar... 
invitatului trebuie să i se facă pe plac și se 
repetă melodia. Nimeni nu se supără pen
tru Ohaunta este înainte de fișate prilej de 
buctft^e și veselie și toată lumea trebuie să 
se distreze și să plece ai st" mpresia că 
a fost cea mai tare nuntă Ța<eare a partici
pat. Calitatea muzicii ridică nu numai cota 
formației dai» și cinstea, p itn că atunci 
când omul este mulțumit devine mult mai 
darnic”, Susține Gheorghe Mrmteanu.

t’

Serii nuntași preferă mujica modernă,
•țiifte că vine de la un D.J., fie de la un solist

SEUL"© formație.- . i (Foto: arhh/J)

Prețuri și... prețuri
Deva (I.J.) - Concret, nici o formație sau 

tarat nu declară cu adevărat cât câștigă la 
o nuntă. Fiecare negociază direct cu viitorul 
cuplu la a cărui nuntă va cânta. înainte de 
1989 plata varia între 10.000 și 25.000, 
depinde de buzunarul fiecăruia. Durata unui 
program întreg se întindea fie pe parcur
sul unei nopți, fie pe două nopți. Se pare 
că ițimic nu s-a schimbat. Numai prețurile 
și renumele formației. în funcție de asta se 
negociază prețurile. O nuntă obișnuită, care 
durează circa 10 ore, prețul cerut de instru
mentiști este de 25 de milioane de lei. însă, 
dacă mirii își doresc un nume de marcă de 
la București, prestația poate costa între 1000 
și 10.000 de euro, tot în funcție de durata 
prestației. Numai că, aerele de București „e 
mai scumpe”, fiindcă maeștrii zilei nu își 
forțează vocea mai mult de 4 ore.

CL: Ce muzică se cerea la 
nunți înainte de 1989?

A.H.: Se cântau melodiile cu 
esență, în care conta versul și 
linia melodică, Azi se cer 
manelele, poate că sunt eu 
depășit, dar nu le consider că 
aparțin nației noastre. Am 
cântat și folclor și muzică 
comercială.

CL: Ați avut o excelentă 
colaborare cu colegii de 
„trupă”?

A.H.: Toți erau profesioniști, 
cu atestate. Am cântat atât de 
mult împreună că ajunsesem 
să ne înțelegem din priviri ce 
muzică se cere într-un anumit 
moment. Trebuie să fii un 
bun psiholog ca să simți pul
sul sălii. Un lucru e cert: 
muzica dă tonul la nuntă! O 
muzică proastă îl determină 
pe mesean să se „răzbune” pe 
băutură. Dacă descrețeam 
fruntea meseanului. consi
deram că ne-am atins scopul.

CL: Pentru a face față ritmu
lui impus cum vă pregăteați 
formația?

CL: Povestiți, vă rog, ce vi se 
părea deosebit la o nuntă?

A.H.: Am cântat în Țara 
Moților unde ne-am dus „blin
dați” de muzică populară și 
ni s-a cerut altceva. Am fost 
Ia Casa Albă, la Cinciș, la o 
familie de potentați de la 
partid. Mi s-a cerut, cu o 
zi înainte, să fiu atent ce 
cânt. Am fost, dar până 
nu am cântat repertoriul 
nostru consacrat, toți am
apreciat nunta ca o ciorbă de 
lobode: acră. Am fost la Dân- 
cu Mare, unde ne-a prins în 
vârful muntelui o ploaie 
torențială. Ne-au adus cu trai- 
lerele și cu tractoarele înapoi, 
în civilizație. Acolo nuntașJJ 
au dansat în cizme de cau
ciuc, pentru că a plouat infer
nal și s-a spart cortul. Dat 
nimeni nu s-a dus acasă.

CL: Vi se lipeau bani pe 
frunte pentru o anumită 
melodie?

A.H.: Asta mi se pare degra
dant, dar mi s-a cerut să cânt 
anumite melodii pentru bani. 
Trebuia să mă conformez pul
sului și am acceptat, dar banii 
mi se băgau în cămașă. Nu se 
aruncau banii pe jos, ca acum, 
pentru că era un adevărat 
respect pentru bani care în
semnau plata unei munci.

Horvat Aladar: „Vreau să mă simt iubit!"

care miresele au avut un pus în fiecare piesă o t 
comportament neconform cu cățică din inima mea. Regi 
statutul lor de mireasă, dar 
nu vreau să comentez.

CL: Miresele sunt impresio
nante?

A.H.: Toate miresele sunt 
impresionante prin ținuta lor. 
Dar'au existat și Situații în 

i

CL: Care erau melodiile cele 
mai cerute la nunți?

A.H.: Cel mai mult am cân
tat melodia „Dimineața”, o 
melodie dedicată miresei, și 
„Ș-așa-mi vine cât< »

* lui Ducii Bertzi, per1 iîiri 
Dar cele mai îndrăgite erau 
melodiile grecești. Oricum, 
consider că toate melodiile 
cântate de mine au avut suc
ces. Am cântat din suflet, am

doar că nu mă puteam dep 
sa prea ușor, pentru că a 
fost solicitat pe toate scene 
mari ale țării.

dsh w; moS r 
Ptofesik economist, organist, 
solist vocal, cantautor, instructor
- corejțetitor
Staraa civilă: căsătorit, două fete

La nuntă, de sâmbătă până vineri
■ Nunțile tradiționale 
au fost și rămân cel 
mai frumos eveniment 
al unei comunități.
Loredana Leah
Ioredana.laah0lnforn1mcdta.ro

Deva - Tradiția lăutarilor 
adevărați se pierde însă înce
tul cu încetul, pentru că ma
joritatea muzicanților nu mai 
învață melodiile după ureche, 
ci iau ore de muzică și știu să 
citească partiturile. Reperto
riul de nunți diferă de la o 
zonă la alta. Zona Bradului 
își are propria colecție, zona 
fiind renumită pentru jocuri, 
învârtite, bihor și sârbe. Alte

Spectacol
■ „Trebuie să avem un 
repertoriu bogat, soli- 
citându-ni-se toate 
genurile de muzică".
Loredana Leah_______________
Ioredana.leah9informmedia.ro

Luncoiu de Sus - Lidia 
Benea Matei este una dintre 
cele mai îndrăgite soliste de 
muzică populară din județ. Pe 
tot parcursul unei nunți se 
cântă live, aici văzându-se 
adevărata capacitate a unui 
solist vocal de a susține o li
nie melodică.

„Vocea este foarte solicitată 
în timpul unei nunți, pentru 
că mai mult de înmătate din

zone preferă un repertoriu pante la nuntă, același lucru 
care se cântă mai lin.
Nunti de pomină

„Cea mai mare nuntă la 
care am cântat a fost la Vața 
de Sus - 600 de persoane. Pe 
muzicanți nu-i interesează 
numărul de persoane partici-

făcându-l și pentru mai puțini 
invitați. La țară, nunta se 
poate termina abia duminică 
după-masă și, deși efortul mu
zicanților este mai mare, me
rită, pentru că acolo sunt cele 
mai frumoase nunți. La local, 
după ora cinci, nu mai este

aproape nimeni. Am fost 
nunți, în alte județe, un 
nunta începea dimineața 
casa mirelui, se termina si 
ra și continua a doua zi ct 
altă petrecere, de data acei 
ta la casa miresei. Nu av 
importanță ziua săptămân 
Atunci am cântat în fiecare

Nunta se consideră că este mai reușită dacă are (și) muzicanți

sută la sută live
perioada de desfășurare a u- 
nei nunți cânt. Nu mă plâng 
pentru că îmi place foarte 
mult ceea ce fac.
Soliști - vedetă

Este foarte ușor să fii solist 
vedetă! Vin la nuntă, cântă o 
oră, cel mult două, și apoi 
pleacă. O nuntă la țară este 
diferită de nunțile de la oraș. 
Cântăm două părți de muzică 
populară și o parte muzică 
ușoară. Cântăm toate genurile 
de muzică și orice melodie se 
solicită. Este nuntă și invi- 
taților trebuie să li se satis
facă orice preferință muzi
cală”, spune Lidia Benea Ma
tei. Chiar dacă în comerț mu- 
■zina nnnnlară ra înclină în

fața manelelor, la nunți, mu
zica populară încă predo
mină.

I idia Ronpa

a săptămânii”, spune Cip 
unul dintre muzicanți, 
cadrul 'comparațiilor care 
fac între nunți, muzica ! 
prezintă un atu foarte impi 
tant, de cele mai multe t 
reușita întregului evenime 
fiind condiționată de calital 
muzicii și de cât de bine 
reușit muzicanții să satisfa 
preferințele muzicale ale in 
taților.

Dilema: for
mație sau Dl?

Hunedoara (L.I.) - O 
formație are avantajul că 
încinge mai bine atmos
fera, creează mai bine 
senzația distracției pe 
viu. Dezavantajul major 
este că puține formații au 
un repertoriu atât de bo
gat încât să satisfacă toa
te gusturile invitaților. 
DJ-ul este la modă dar, 
pentru o nuntă reușită, 
combinați variantele. în 
cazul DJ-ilor, rugați-vă să 
fie unul din cei care sim1 
ce se întâmplă pe ringul 
de dans și care schimbă 
muzica la timp.

Ioredana.laah0lnforn1mcdta.ro
Ioredana.leah9informmedia.ro
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a începui aveniura i ropny:

• Femei arbitri. în județul Hunedoara 
există trei femei arbitri. în fruntea lor se 
află Cristina Ionescu, din Vulcan, care 
este vârful de lance al arbitrajului hune- 
dorean. La această dată este deținătoare a 
ecusonului FIFA și este în lotul de arbitri 
divizionar A. (V.N.)

• Raliul Hunedoarei. Cosmin Hodor, direc
torul de organizare al Raliului Hunedoarei, 
a declarat că toate cele trei etape desfășu
rate in acest an au fost cu probleme din par
tea spectatorilor. Cu toate că în județ „există 
cei mai civilizați spectatori”, ei trebuie să 
înțeleagă că nu este de glumă, iar riscurile 
de a fi accidentați sunt foarte mari. (V.N.)

■ Cea mai mare com
petiție internațională 
organizată în România 
ia startul astăzi.
Valentin Neagu_______________
valentin, na agu •4nformmedla.ro

Deva - Ieri, la Deva, a înce
put Transilvania Adventure 
Trophy - ediția 2005, conside
rată cea mai mare competiție 
organizată în România. în a- 
cest an s-au înscris 22 de e- 
chipaje din Spania, Austria, 
Germania, Italia și România. 
Acestea iși vor testa abilitățile 
de a conduce o mașină 4x4 în 
teren accidentat cât și capaci
tățile mașinilor pe parcursul 
a aproximativ 500 de km.

Liviu Stan, unul dintre or
ganizatori, ne-a precizat că 
multe dintre echipaje din țară 
și străinătate sunt la a D-a sau 
a m-a ediție și sunt foarte în
cântați de condițiile în care se

Astăzi se va da Startul Oficial al competiției (Foto: Traian Mânu)

desfășoară competiția. Mai a- 
les acum, când condițiile me
teorologice fac și mai dificile 
probele.

Cei mai încântați sunt 
străinii, deoarece în țările de 
unde vin nu se mai admite 
organizarea unor asemenea 
competiții în munți.

Deocamdată în România se 
mai poate, dar nu se știe ce 
se va întâmpla după 2007. Ieri, 
pe o vreme ploioasă, s-a dat 
startul într-o etapă prolog, în 
care s-a disputat o probă de ja
loane.

Startul oficial al competiției 
însă se va da astăzi, din cen

trul municipiului Deva, de lân
gă statuia lui Decebal. Traseul 
de concurs se va desfășura atât 
pe dramuri publice, cât și pe 
dramuri forestiere. Prima zi, 4 
iulie a.c., pe următorul traseu: 
Deva, Bretelin, Ghergheș, Nan- 
dra, Muncelu Mic, Boia Bârzii, 
Roșcani.

Americanca Venus Williams a câștigat 
finala probei de simplu feminin din cadrul 
Turneului de tenis de la Wimbledon, învin
gând-o pe Lindsay Davenport cu 4-6, 7-6, 9-7.

(Foto EPA)

Circuitul Internațional de 
tenis de câmp „Ion Jlrlac”

Hunedoara (V.N.) - Au continuat par
tidele din cadrul Circuitului Internațional 
al României „Ion Tiriac”, care se desfășoară 
la Hunedoara. Iată rezultatele din turul 2, 
simplu: Cruciat (ROM) - Dmytrenko (UKR), 
6-1, 6-2; Crăciun, (ROM) - Sansonetti (URU), 
6-1, 6-4; Bardoczky (HUN) - Giurgiu (ROM), 
6-2, 6-2; Alund (ARG) - Muguruza (VEN), 3- 
6, 6-3, 6-1; Anagnastopol (ROM) - Maamoun 
(EGY), 6-2, 6-4; Gavrilă (ROM) - Zampieri 
(BRA), 6-2, 3-6, 6-4; Cuevas (URU) - Bouyaya 
(MOR) 6-1, 6-0; Touresi (ITA) - Madden 
(USA), 7-6, 7-5. Dublu: Bardoczky (HUN), 
Toresi (ITA) - Luque (ESP), Ortiz (ESP) - 6- 
4,6-3; Bouyana (MOR), Buzatu (ROM) - 
Aguilar (CHI), Mais (FRA), au câștigat prim
ii, adversarii având probleme medicale; 
Cuevas (URU), Vilarrubi (URU) - Bruni 
(ARG), Lopez (BRA), 6-2, 6-3; Maden (USA), 
Migani (ARG) - Barioni (BRA), Zampieri 
(BRA), 6-2, 7-5; Crăciun (ROND, Hodel (ROM)
- Muguruza (VEN), Villar (BEL), 7-6, 6-4; 
Barbu (ROM), Krotiuk (RUS) - Jeflea (AUS), 
Roman (AUS), 6-4, 6-1; Anagnastopol (ROM), 
Coteț (ROM) - Alund (ARG), Ortuzar (CHI), 
6-4, 3-6, 7-6; Cruciat (ROM), Gavrilă (ROM)
- Cabello (ARG), Yunis (ARG), 6-7, 6-4, 6-1.

Până în pezent nu s-au înregistrat sur
prize.

Valentin Neagu

Gheorghe Păiuș în timpul unul antrenament

de campion național Ia Kata 
și Kumite, ceea ce înseamnă 
obținerea titlului de maestru 
al sportului. Monica Păiuș a 
obținut aceste rezultate.

C.L.: Ideea de performanță 
când a apărut la acest club?

G.P.: Mult mai târziu, prin 
anul 1992. înainte exista doar 
pasiune. Pe atunci nu erau 
copii. Eu, la 14 ani, eram cel 
mai tânăr. Majoritatea celor 
ce practicau karate aveau 40 
- 45 de ani.

■ La Hunedoara, con
ducătorii clubului de 
karate au fost sfătuiți 
să antreneze milițienii

CUVlNTUL LIBER: De când 
funcționează CS Budo karate 
Hunedoara, domnule Păiuș?

Gheorghe Păiuș: în forma 
actuală, din anul 2000. Până 
atunci a fost o filială a Ligii 
Cluburilor de Karate Brașov. 
Avem acum 40 de sportivi, la 
inițiere și performanță. în Hu
nedoara sunt insă mai multe 
cluburi de karate. Noi vorbim 
acum doar de clubul nostru.

Securiștu știau 
ce facem

C.L.: Spuneați însă că și la 
Hunedoara de mulți ani se 
practică acest sport

G.P.: Așa și este. Cu toate că 
până în 1989 karate era 
interzis, acest sport s-a prac
ticat încă din 1986. Eram vreo 
80 de persoane, iar securiștii 
știau ce facem, deși ne 
mutam dintr-un loc în altul 
pentru a nu fi depistați. Con
ducătorii grupului nostru au 
fost contactați de securiști și 
sfătuiți să activeze într-un 
grup restrâns, în care să îi 
antreneze pe milițieni. Nu s- 
a reușit acest lucru.

G.P.: Erau oameni din lu
mea bună a Hunedoarei, care 
s-au inițiat în marile centre 
universitare din țară: Bucu
rești, Timișoara ori Brașov*

avem câștigate la întrecerile 
naționale și internaționale. 
Avem titluri europene la 
copii, individual și echipe, 
avem apoi campioni mondiali 
la seniori, juniori și copii. 

C.L.: S3 revenim la perfor- Una dintre cele mai mari 
manță. realizări este obținerea de

G.P.: Da. Acestea au început patra ori consecutiv a titlului 
să apară după 92. De atunci 
membrii clubului nostru au 
câștigat peste 400 de trofee, 
din care cel puțin 100 sunt.de 
campioni. Cele mai multe le

C.L.: Unde v-ați format ca 
sportiv și, mai târziu, ca 
antrenor?

G.P.: La Clubul „Dacicus” 
din Orăștie, în perioada 1992 
- 1997. Acolo a fost și este un 
colectiv puternic, cu tradiție.

Data nașterii; M a*al 1S71, Hunedoara 
Studii: Școala Națională de Antrenori, în 
gpOMS stttfienl li anul N la facultatea 
de Educațîelttdi șî Sport „Buclau Blaga” 
Sibiu. .. . .
Activitate profet Bin 1996. antre
nor de tariftelaGSBudo Karate Hune
doara. Ga iidnștnr gi antrenor s-a for
mat la **bacicus":@răstie.
Mm «Mk BMteiR, un eonii

45% Reducere
Economisește cu abonamentul
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Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

2.269 lei (0,22 lei noi)

Preț/ziar pentru abonament anual

1.920 lei (0,19 lei noi)

CUM TE ABONEZI? ;
Decupează și completează talonul. !

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

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

Numele_____________________________________
f!

Prenumele______

O 
GQ 
<

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

GRATUIT, in flecare vineri primești
JURNAL cel mai complet supliment 

de televiziune.
Reducerea de 4S% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă față de prețul zilnic al ziarului.

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

3 luni 169,000 lei (16,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.166 lei (0,21 lei noi) ,

6 luni 319.-000 lei (31,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.045 lei (0,20 lei noi) ■
12 luni 599.000 lei (59,9 lei noi) preț/ziar ab. 1.920 lei (0,19 lei noi) ;

Strada______________________________________

Nr.________Bl._____________ Sc.______ Ap.____

Localitatea____________________

Telefon (opțional)______________ ) CUVÂNT

%25e2%2580%25a24nformmedla.ro
sunt.de
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Munți a debutat cu dreptul• Campion. Marele maestru in
ternațional Dieter Nisipeanu a 
câștigat Campionatul European 
de șah, în urma victoriei înre
gistrate, vineri, în runda a 13-a, 
ultima, a competiției, în fața

■‘marelui maestru grec Alexander Beliavsky.(MF)

• Balon inteligent. Mingile folosite la Cupa 
Mondială din Peru, competiție rezervată fot
baliștilor sub 17 ani și care va avea loc în pe
rioada 16 septembrie - 2 octombrie, vor fi 
dotate cu un microcip pentru a se stabili cu 
precizie momentul când trec de linia porții.(MF)

• Anchetă. Justiția italiană a deschis o an
chetă în legătură cu clubul AC Torino, nou 
promovat în Serie A, care este suspectat de 
„fals și escrocherie" în scopul mascării dificul
tăților sale financiare și a datoriilor la fisc.(MF)

Rusia a dominat Europenele de scrimă.

■ CFR Cluj a câștigat 
prima manșă a dublei 
cu Athletic Bilbao în 
Intertoto.

Cluj-Napoca (MF) - Dorinei 
Munteanu a obținut o victo
rie importantă la primul său 
meci in calitate de antrenor- 
jucător al echipei CFR Cluj. 
Formația din cartierul Gruia 
a învins sâmbătă, pe teren 
propriu, cu scorul de 1 - 0, for
mația spaniolă Athletic Bil
bao, în prima manșă a turu
lui doi din cadrul Cupei 
UEFA-Intertoto. Unicul gol al 
întâlnirii a fost marcat în 
minutul 35, de Cosmin Tilin
că, acesta reluând cu capul, 
de la 11 metri, un balon cen
trat de un coechipier de pe 
partea dreaptă. Fosta adver
sară a Stelei din grupele Cu
pei UEFA a ratat un penalty 
în repriza secundă ('60), acor
dat la o intervenție în careu 
a lui Miloșevici asupra lui De 
Paula. Lovitura de la 11 metri 
a fost executată de Javi Gon

Bronz la sabie masculin
Zalaegerzeg (MF) - Echipa masculină de 

sabie a României s-a clasat pe locul trei în 
concursul pe echipe din cadrul Campiona
telor Europene de scrimă, care se desfășoară 
în orașul Zalaegerzeg (Ungaria). în meciul 
pentru locul trei, Româ^iâ.a,învins repre
zentativa Ungariei, cu scbraFde 45-35, după 
ce a trecut, în sferturi; italia, cu 45-30, 
iar in semifinale a fost învinsă de Rusia, cu 
40-45. Concursul pe echipe la sabie masculin 
a fost câștigat de Rusia, care a învins în fi
nală Polonia, cu scorul de 45-34. Echipa fe
minină de spadă a României a ocupat locul 
cinci în concursul pe echipe, după ce a în
vins, în meciurile pentru locurile 5-8, repre
zentativele Elveției (45-32) și Estoniei (32- 
31). în optimi, România a trecut de Cehia 
(45-22), dar a pierdut în sferturi, în fața Po
loniei (42-45). Concursul pe echipe la spadă 
feminin a fost câștigat de Rusia, care a 
învins în finală Polonia, cu scorul de 45-37.

Trofeu pentru 
lordănescu Adversari incomozi la baschet

Jeddah (MF) - Echipa Al- 
Ittihad, antrenată de fostul se
lecționer al României, Anghel 
lordănescu, a câștigat Cupa 
Campionilor Țărilor Arabe, 
după ce a învins, pe teren 
propriu, cu scorul de 2 -1, for
mația tunisiană Sfaxin, în 
manșa secundă a finalei com
petiției. Golurile echipei pre
gătite de Anghel lordănescu 
au fost înscrise de Muham
mad Nur, în minutele 11 și 23, 
în timp ce oaspeții au punc
tat prin Rauf Al-Hamazi '42. 
Partida de pe stadionul „Prin
țul Adullah Al-Faisal”, din 
Jeddah, s-a disputat cu porțile 
închise, fiind urmărită de 
26.000 de spectatori. în tur, Al- 
Ittihad a învins formația Sfax
in, deținătoarea trofeului, cu 
scorul de 2 - 0.

Trei spectatori răniți la un 
raliu în Cehia

Liberec (MF) - Trei persoane au fost ră
nite, întire care o fată în vârstă de 12 ani 
este în stare gravă, sâmbătă, la Liberec, de 
o mașină participantă la Raliul Bohemia. 
Automobilul Peugeot, condus de un pilot 
norvegian, Anders Kjaer, a lovit spectatorii 
după ce a ieșit de pe traseu la un viraj strâns. 
„A derapat sau au cedat frânele”, a precizat 
un oficial. Purtătorul de cuvânt al spitalului 
din Liberec, Alexandra Bednarkova, a declarat 
că persoana în vârstă de 12 ani, rănită grav, 
a fost operată, iar medicii sunt rezervați 
în privința șanselor sale de a supraviețui.

Anghel lordănescu

Tilincă (stânga), autorul singurului gol al partidei de la Cluj

zalez, dar mingea a fost res
pinsă de Turcaș.
Idolul tribunelor

Munteanu a fost aclamat de 
public la fiecare fază la care 
a participat, în special la cele 
două șuturi de la distanță ex
pediate spre poarta lui Lafu- 
ente, iar la finalul partidei a 
mers împreună cu ceilalți ju
cători pentru a saluta galeria 
clujeană. Internaționalul ro

■ Asesoft Ploiești va 
debuta pe teren pro
priu în Eurocup, cu 
echipa Cholet.

București (MF) - Echipa 
Asesoft Ploiești, campioana 
României și câștigătoarea 
FIBA Europe Cup în 2005, va 
debuta pe teren propriu în cu
pele europene, pe 25 octom
brie, în compania formației 
franceze Cholet Basket. în 
urma tragerii la sorți, care a 
avut loc duminică, la Mun- 
chen, Asesoft a fost reparti
zată în grupa A, alături de Di
namo St. Petersburg (Rusia), 
SC Azovmash Mariupol (Ucrai
na) și Cholet Basket (Franța). 
Favorita grupei este echipa

Steven Gerrard își face griji
Londra (MF) - Jucătorul 

echipei Liverpool, Steven Ger
rard, se teme că nu este in
clus în planurile pentru sezo
nul viitor ale antrenorului 
Rafael Benitez și că gruparea 
engleză va renunța la servi
ciile sale. Potrivit publicației 
The People, „Gerrard crede că 
există o campanie orchestrată 
de Benitez, menită să îi cree
ze o imagine de persoană avi
dă de bani”. Sursa citată men
ționează că Gerrard este su
părat, deoarece coechipierul 
său, Dietmar Hamann, și-a 
prelungit contractul, înainte 
ca el să fie abordat de condu
cerea clubului în vederea sem

mân a declarat că victoria ob
ținută în fața formației Athle
tic Bilbao este „meritul echi
pei și nu al conducerii tehni
ce, deoarece în câteva zile nu 
putea schimba nimic”. Tehni
cianul oaspeților, Jose Luis 
Mendilibar, a calificat drept 
„just” rezultatul din partida 
de sâmbătă. Meciul retur din
tre Athletic Bilbao și CFR 
Cluj va avea loc pe 9 iulie, în 
Spania. Cotidianul AS a cali

rusă, care a câștigat în sezo
nul trecut FIBA Europe Lea
gue, competiție în care ucrai- 
W....................................

Vom încerca sâ sprijinim ambele 
echipe românești angrenate in cupele 
europene. Campionatul va începe in 
octombrie și nu vom programa etape 
intermediare, tocmai pentru a spriji
ni performanța celor două in cupe.

Carmen Brănișteanu

nienii de la Azovmash nu au 
trecut de sferturile de finală 
ale play-off-ului, iar francezii 
de la Cholet n-au mai partici
pat din 2000.
Susținere

în ceea ce privește repre
zentanta României în FIBA 

nării unui nou acord. „Steve 
nu și-a dorit niciodată să ple
ce, dar simte că există o cam
panie împotriva lui, pentru a-1 
îndepărta de la echipă. Este 
evident că Benitez are niște 
planuri, iar acestea nu par să 
îl includă pe Steve”, a decla
rat o sursă din anturajul fotba
listului. Steven Gerrard, care 
mai are doi ani de contract cu 
Liverpool, este dorit și de 
clubul Real Madrid. Situația 
în care se află Gerrard l-a fă
cut pe tehnicianul echipei 
Chelsea, Jose Mourinho, să 
studieze posibilitatea de a-1 
aduce pe internaționalul en
glez la gruparea londoneză. 

ficat înfrângerea înregistrat 
de Athletic Bilbao în fața foi 
mației CFR Cluj drept un 
„periculoasă, care pune su 
semnul întrebării viitorul î: 
Intertoto” al echipei antren; 
te de Jose Luis Mendilibai 
AS mai scrie că CFR Cluj a 
fi putut beneficia de un pena 
ty în primele 30 de minute al 
meciului, refuzat însă de arb: 
trul ceh, când Guerrero 
atins mingea cu mâna la u 
metru de propria poartă.

Speranțe pentru retur
Cealaltă reprezentantă 

României în actuala ediție 
Cupei UEFA Intertoto, Glori 
Bistrița, a pierdut la limits 
scor 2 - 3, meciul disputai 
sâmbătă, în deplasare, îi 
compania formației croat 
Slaven Belupo. Pentru echip 
antrenată de loan Ovidiu Ss 
bău au înscris Pereș '34 (dii 
penalty) și C. Bucur '69. Gas 
dele au punctat prin I. Gal '45 
Saranovici '60 și Musa '8C 
Manșa retur este programat 
duminica viitoare, la Bistrița

Challenge Cup, Poli Carbo 
chim, va întâlni, în grupa E 
a competiției, formațiile Elit 
zur Așkelon (Israel) și Apoe 
Nicosia (Cipru). Elitzur Așke 
Ion a încheiat sezonul pe lo 
cui 4, fiind eliminată în semi 
finale de Maccabi Tel Aviv 
care a și cucerit trofeul în Is 
rael, în timp ce formația ci 
priotă a pierdut finala, co 
AEL Limassol. „Vom încerca 
să sprijinim ambele echipe 
românești angrenate în cupe 
le europene. Campionatul ya 
începe în octombrie și no 
vom programa etape interme 
diare, tocmai pentru a sprijini 
performanța celor două în 
cupe”, a declarat președintele 
Federației Române de Bas
chet, Carmen Brănișteanu.

Steven Gerrard
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Vând ap. 2 camere (03)
• 2 apartamente a 2 camere, în comuna Ilia, preț 
negociabil, fără intermediari. Tel. 0724/523823, 
0254/282375, după ora 17.
• decomandate» Hunedoara, mici îmbunătățiri, 
zonă centrală sau schimb cu garsonieră plus 
diferență, preț negociabil, fără intermediari. Tel. 
714273,0721/368638.
• Deva, Scărișoara, semidecomandate, instalații 
sanitare noi, gresie, faianță, parchet, uși noi, 
geamuri noi, preț 860 milioane lei. Tel. 224896, 
0788/361782,0720/747359.
• ultracentral, ideal privatizare, decomandate, 
parter, curte interioară.Tel. 218660.

• vând/schimb, Deva, Eminescu, pentru locuit 
sau spațiu comercial, amenajat, urgent, preț 
20.900 euro, Tel. 0723/335189.

• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, nemobilat, zona pieței, preț 80 
euro. Tel. 0741/154401,227542 seara.

Auto românești (36)

• vând rochie de seară model frumos, culoare 
roșie + auriu pe corset cu voal, măsura 42-44, 
preț 1500.000 lei, negociabil. Pentru informații 
sunați la tel. 0742/939993.

• vând Iapă cu mânz de 2 ani, Orăștie. Tel. 
240512. Decese (75)

Vând au. 3 camere (05)
• Deva, zonă centrală, balcon închis, centrală 
termică, geamuri termopan, toate îmbunătățirile 
posibile, preț bun. Tel. 0745/079659.

Vând case, vile (13)
• casă in Deva, zona Progresului, 4 camere, 
bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi fructiferi și 
gazon, grădină de legume. Tel. 214446. Exclus 
intermediari!
• casă nouă, construcție 2002,2 camere, baie, 
centrală termică, bucătărie, preț 53.000 euro.Tel. 
0745/367893.
• casă, in Hațeg, 5 camere, bucătărie, baie, 
anexe, teren 23 ari, preț negociabil, avantajos. 
Tel. 770369,0744/910170.
• construcție nouă, 2 camere 5/4, parchet, 
bucătărie, faianță, gresie. Tel. 0741/154401.
• Deva, 3 camere, teren 1200 mp, curent, apă, 
gaz, preț 32.000 euro, negociabil, zona Aurel 
Vlaicu. 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.
• Hunedoara, str. Zlaști, nr. 38, 2 camere, 
bucătărie, hol, garaj, curte, gaz, apă, încălzire 
centrală, 20 ari teren arabil, 16 ari fânaț cu pomi. 
Tel. 717278.
• vând casă, în Deva, zona Progresului, 4 
camere, bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi 
fructiferi și gazon, grădină de legume. Tel. 
214446. Exclus intermediari.
• vând, la casă, o cameră, bucătărie, baie cu 
cabină de duș, centrală termică, parchet 
lamelar, gresie, faianță, Deva, central. Preț nego
ciabil. Tel. 0726/972966.

Vând case de vacanță (15)
• construcție 2002, D+P+E, stațiunea montană 
Straja, 7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile. Accept variante. Tel. 0723/320995.

Vând case la țară (17)
• 2 camere, cămară, hol, grădină cu pomi, vie, 
lângă biserică comuna Vărădia de Mureș, nr. 
113. Tel. 0257/417149.

• casă cu grâdină Rvadă și anexe, in satul 
Hobița, Sarmizegetusa, preț avantajos. 
Informații teL 0723/056026.

• Dobra, satul 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.

• Sântămăria Oriea, nr. 162, 3 camere, 
bucătărie, baie, pivniță curte, grădină apă 
canalizare, trifazic, preț 3&000 euro, nego- 
dabi. TeL 0254/771479,0742/044662.

• Hărău, 3 camere, bucătărie, garaj, grădină 
curte, anexe, st 6500 mp, preț bun, ocupabilă 
imediat, rog seriozitate. Tel. 0745/079659.

• casă 3 camere, anexe, curte, grădină - 
2000 mp - posibilitate racordare la gaz, în 
comuna Șoimuș, Str. Boholtul u i. Preț infor
mativ 1.250.000.000 lei. Relații la tel. 
0723/631756.

• vând casă cu anexe gospodărești în Căstău. 
Tel. 244263.

• vând casă în Geoagiu-Sat, 2 camere, 
bucătărie, beci, gaz, șură mare, grădină 10 ari. 
Tel. 0254/648052.

Vând garsoniere (19)

zona Miriști, lângă noul sediu al 
renovată recent, contorizări, 
îmbunătățiri, instalați sanitare 

noi, parchet melanunat, preț 695 milioane 
lei Hu sunt agent imobiliar. TeL 
0788/106620.

Vând terenuri (21)
• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara., 
Relații latei. 211124.
• intravilan 4626 mp și două construcții cu câte 
două camere fiecare în Tâmpa (CF166/1) la 1 km 
de Simeria. Posibilități racordare la gaz, apă 
curentă canalizare, toate în fața porții. Tel. 
0788/469152 sau 0254/212803.

Vând spații comerciale (25)

• vând magazin ABC, situat in Deva, 30 mp, 
vad comerdaL In fimcțiune, preț negodabi. 
TeL 217857,0721/450383.

imobile chirii (29)
• închiriez apartament 2 camere, parter, bu
cătărie, toate dotările necesare, centrală pe gaz, 
apometre, cablu, zonă centrală pentru locuință 
sau birouri, în Hațeg. Tel. 770367, 770735, 
0722/876141.

SC CALOR SA
muncitori pentru 

lucrări de săpătură 
manuală, cu plata in 
acord, relații supli

mentare la nr. de tel. 
0254.213.751.

• vând Aro 243 D motor Brașov plus remorcă 1,5 
tone, stare bună de funcționare, acte la zi, preț la 
vedere. Tel. 0723/335189,245874.
• vând Dada 1310, VT 2006, culoare albă 5 
viteze, stare tehnică foarte bună preț 67.500.000 
lei. Tel. 0726/369313.

Materiale de construcții (53)
• producem și vindem plasă din sârmă zincată 
de diferite dimensiuni, preț foarte avantajos, 
Băcia. Tel. 0744/277430.
• vând cărămidă din demolări, 20 mc, preț 
1.200.000 lei/mc. Tel. 0723/335189.

Auto străine (37)
• vând Seat Cordoba 1,9 Diesel, af 1998, aer 
condiționat, abs, airbaguri, închidere centra
lizată geamuri electrice, consum 5,2 litri, 
motorină preț 6500 euro. Tel. 0724/560870

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

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor 45 CP, motor defect Tel. 683091.

Schimb (46)
• schimb Citroen BX14, af 1984, RAR 2006, cu 
Ford Escort II Diesel după 1988, 4 uși, ofer 
diferență 500 euro. Tel. 711063.

Mobilier și interioare (47)
• vând canapea extensibilă aproape nouă 
culoare albastru închis, preț 5 milioane lei. Tel. 
0254/213483,0720/432448.
• vând geamuri în stare foarte bună Tel. 
0726/158688.
• vând pat suprapus pentru copii, nou-nouț, din 
lemn de fag lăcuit, preț 4 milioane lei. Tel. 
0727/340661.
• vând urgent canapea extensibilă stare bună 
masă sufragerie de 12 persoane, masă sufra
gerie + 6 scaune tapițate, servantă mobilă hol, 
birou, prețuri negociabile. Tel. 218084, 
0742/939993,0724/643045.

Televizoare (48)
• vând tv color Grundig, diagonala 51 cm, tv alb- 
negru Sport, radiocasetofon stereo Trident, 
radio Vef, etc., geantă Diplomat cu cifru. Tel. 
0723/065318,716359.
• vând ugenttv Sharp, model deosebit digital, 
stereo, OSD, telecomandă diagonala 72, stare 
perfectă preț 4,8 milioane lei. Tel. 0745/343093, 
260416.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• societate comercială vinde antene de 
satelit digitale începând cu 6,5 milioane lei, 
650 lei noi, 1 an garanție, recepționează 
programe românești și străine, cu și fără 
abonament, montarea și deplasarea 
incluse în preț. Informații tel. 0723/481776 
sau 0745/840474.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochie de seară galben cu negru, model 
elegant, măsura 40-42, preț 1.500.000, negociabil 
și rochie de seară argintiu metalizat măsura 40- 
42, preț 1500.000, negociabil, tel. 0743/211074 sau 
218084.

Căutam 
reprezentant vânzări 
pentru zona Banat 

cu domiciliul în Deva sau 
Hunedoara. Cerem expe
riență în vânzări, pentru 

dezvoltarea afacerii. Oferim 
angajare cu carie de 

munca, pachet salariat 
motivant, mașină, telefon, 

computer. Tel./fax 
021/348.54.74.

Artă,

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

Electrocasnice (56)
• vând ladă frigorifică 4 sertare, fără motor și 
frigider Arctic, mijlociu, stare bună de func
ționare, ambele 5 milioane lei. Tel. 0720/432448, 
0254/213483.
• vând mașină de cusut nasturi marca Lewis, 
preț negociabil. Tel. 0258/732737.
• vând centrală termică Vaillant import Ger
mania, pentru încălzire și apă caldă tiraj natural, 
stare excepțională de funcționare, garanție 3 
ani, preț 6 milioane lei (600 ron). Tel. 216286.
• vând centrală termică Vaillant, tiraj natural, 
stare perfectă de funcționare, preț 55 milioane 
lei, negociabil. TeL 711063.

■ vând congelator Arctic 5 sertare și mașină de 
spălat Alba Lux 9. Tel. 221431, seara.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• Amstaff 1 an și 9 luni, culoare maro cu alb, 
carnet sănătate, prietenos, crescut la curte, 
obișnuit cu oameni și animale, preț negociabil. 
Tel. 0720/294955,0721/441348.
• vând 3 vaci, rasa Brună de Maramureș, preț 
avantajos. Tel. 0254/225253.
• vând patru purcei, 3 luni, în localitatea Cucuiș, 
nr. 49, Trufaș loan. Tel. 0723/778817 sau 
0727/062607.
• vând fân cosit și necosit, Hunedoara. Tel. 
0723/005657.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

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

Instrumente muzicale (60)
• vând plan Jakob Czapka Sohn Jahare 1842 
Wien, placă bronz, corzi încrucișate, cu coadă 
stare foarte bună preț foarte avantajos. Relații 
tel. 611145, după ora 20.

Prestări servicii (72)

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

• caut pentru formație saxofonist, taragotist, 
organist, chitarist, bass, solistă Nistor Sandu, 
satul Guieș, nr. 16, Ilia.
• efectuez transport marfă local și interurban, 
cu camion acoperit de 3,21 util, 36 mc, dimen
siuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.

Altele (61)
• siropuri concentrate, prețuri minime, pentru 
dozatoare Tec, profit 400%, sifonerii, uz casnic, 
gamă 8 ■ 12 sortimente. Tel. 235320,0745/096675, 
212057.
• sucuri Florida, calitate superioară cele mai 
reduse prețuri, la sticle pet de 2 litri și nesifonate 
la sticle pet de 3 litri, gamă 8 sortimente. Tel. 
235320,0745/096675,212057.

Laura Contra 0721 - 513 875
Mihaela Flore 0721 - 513 871
Sorin Flori 0720 - 487 389

^GERfilCO
Distribuitor autorizat al producătorilor Tuborg,

Brâu Union, Coca-Cola, Vincon Vrancea, Perla Harghitei

ANGAJEAZĂ PENTRU DEVA ȘI ÎMPREJURIMI

1. DIRECTOR VÂNZĂRI
Cerințe: - experiență în vânzări de minimum 5 ani 

-permis conducere cat. B
- capacitate organizatorică și de decizie
- studii superioare

2. AGENȚI VÂNZĂRI
Cerințe: - studii medii sau superioare

- experiență ca agent în domeniul băuturilor alcoolice de minimum 2 ani
- permis conducere categoria B
- garanție materială imobiliară

3. CASIER
Cerințe: - experiență în domeniu de min. 1 an

- seriozitate
■ program redus între orele 16.00-18.00
- garanție materială imobiliară

OFERIM: -salariu atractiv, posibilități de afirmare, munca într-un colectiv dinamic.
CV-urile se depun la sediul societății din Hațeg, str. Tudor Vladimirescu, nr 30 B, parter, sau prin e-mail 
la adresa office@geraico.ro sau fax: 0254/777.787, până la data de 07.07.2005.

După o grea suferință a încetat din viață
ing. HULIGAN IOAN

înmormântarea va avea loc luni, 4.07.2005, la cimitirul 
Bejan.

Familia îndoliată

• Agenția de impresariat artistic „Show 
Production” din Brașov, cu tradiție In 
domeniu de peste 9 ani montează si anga
jează fete cuvânta Intre 19-28 am pentru 
meseria de dansatoare șl oferii contracte 
de muncă In Carabe» Canada, Germania șl 
Japonia. Oferim condM de muncă șl 
salarizare excelentei TeL 0788/232315, 
0721/770870,0740/858651,0268/4^388,01*6 
orele 10-19»

• SC Mobline SRL Deva angajează per- 
sonak lucrător cu-ăttnie șl administrator 
stutfismerioare, Reia»feiteL 0726/734114, 
IPH, etaj 2, camera 21' Intre orele 10-12.

• angajăm croltoreasâ cu experiență In 
producție de tricotaje. Oferim salariu 
atractiv. TeL 221200,0723/687218.

• depozit farmaceutic angajez farmadst 
cu aviz de Beri practică TeL 0744/586045, 
235810.

• SC Splad Auriu SA Hunedoara, teL 
713030» 0741/091163, angajează, pentru 
Ivriri de făină, persoane juitlce, kt orașele 
Deva, Brad, Oii^tle, Hațeg, PetroșanL

cMimtice, ponnb cat ț txptrfcrtâ tn 
demer*i.TeL 0727/37NM, 0299/37381

ANGAJEAZĂ
Redactor și prezentatoare știri

CVmrite și wmrtte te tatențte

4. Preț, doua puncte, 
suma (milioane = mii. 
iar mii = M)

5. Tel., două puncte 6. Prefix fi număr 
de telefon

.IU JAB
01 - Vând ap. 1 cameră 

02 - Cumpăr ap. 1 cameră 
00 - Vând ap. 2 camere 

04 ■ Cumpăr ap. 2 camere 

06 ■ Vând ap. 3 camere 

06 ■ Cumpăr ap. 3 camere 
07 - Vând ap. 4 camere 

03 ■ Cumpăr ap. 4 camere 

09-Vând ap. 6,6 camere

10 - Cumpăr ap. 6,6

came.
11 - Vând ap. la casă

12 ■ Cumpăr ap. la casă 

13-Vând case, vile

14 ■ Cumpăr case

16 ■ Vând caee de vacanță

16- Cumpăr case de vacanță

17- Vând case la țară

18 - Cumpăr case la tarii

19 ■ Vând garsoniere

20 - Cumpăr garsoniere
21 ■ Vând terenuri

22 ■ Cumpăr terenuri

23 ■ Vând locuri de veci

24 - Cumpăr locuri de ved 

26 ■ Vând spații comerciale 

26 - Cumpăr spatii comerciale

27 - Vând alte Imobile

28 - Cumpăr alte imobile
29 ■ Imobile chirii

30 - Imobile schimb
31 - Vând finanțe
32 - Cumpăr Hnsnțn

33-Asocieri
34 - Oferte împrumuturi
36 ■ Solicitări Împrumuturi
36 ■ Auto românești ■ 

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

el agricole
41-Moto-velo
42 ■ Piese, accesorii

43- Garaje
44- Auto-Cumpărări .
46-Auto-Chirii
46 ■ Auto ■ Schimb
47 ■ Mobilier gi interioare
48 ■ Televizoare
49 - Audio-video, antene ei

instalații sajnlif

50 - Aparate foto el telefonice
51 • Calculatoare ai accesorii

52-îmbrăcăminte, tncăltă- 

minte, articole spart 
53 - Materiale da 

construcții
54-Bijuterii
56- Artă, antichități, cârti, 

reviste
66-Electrocasnice
57- Plante ei animale, 

agroalimentare
58 ■ Medicamente, 

instrumente medicale
59 - Articole peptru copii 
60. instrumente muzicale
61- Altele
62- Pierderi 
68-CBațil 
«4-Licitații 
66-Apeluri 
06-Umanitare 
CT-Felldtări 
68-Mulțumiri 
89 ■ Matrimoniale
70 - Absolviri
71 - Solidari servicii
72- Prestări servicii
73- Solicitări locuri de

ITTK

74 • Oferte locuri de muncă

mailto:office@geraico.ro
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Vând ap. 1 cameră (01)
• camei căntei în Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 190 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

Vând garsoniere (19)
• mm Proposd, dea, et 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută, mobilată, tei. 0732/660160, 
211587. (Evrika)
• urna Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
07C^S^21W™Bffita)Pret ne90Ciab'1, tel'

• dec, compM mobilată, geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745,411.449. (Agenția imobiliară Nr.l)
• Vănd garsonieră, confort 1, dec, bucătărie, 
baie, balcon închis, ocupabilă imediat zona b- 
dul al, bl, 15, tel. 0741/154,401, 227.542, 
(seara). (Garant Consulting)
• n Endneacn, cu balcon, gresie, faianță, 
parchet nou, ușă nouă metalică, contorizări, preț 
630 mii. lei, negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
a mm Dada, dec, contorizări, parchet gresie, 
faianță, frumos amenajată, preț 530 mii. lei, neg., 
tel 0723/251498,0745/302200 (Fiesta Nora)
• mm ZandhmoA etaj 1, ST 40 mp, contorizări, 
gresie, faianță, parchet forme rigips, spoturi, 
lavabil, preț negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165702. (Fiesta Nora)

• mm Zantatcu, dec, etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 milieu 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• mm M> Eminescu, dec, amenajată, et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256 (Rocan 3000)
• mm Dada, bloc cărămidă, eti, dec, contori
zări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• mm MărtșH dec, mobilată, balcon închis, et.
1.700 mii lei. 235208.0721/744514 (Rocan 3000)
• mm UMstl vedere la stradă, liberă, 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208.0724/620358 (Rocan 3000)
• ofartă txcepțl 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. 
0720/369918 (Casa Grande)
• Dna, carta Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
• decomandate, ana Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg Tel. 0722/624091. (Casa Grande)
• dec, eta| 2, complet contorizată formată din 
cameră, hol, baie, Aleea Romanilor, preț 330 mii. 
lei, neg., tel. 223400, 0743/103622, 0720/387896. 
(CasaBetania)
• dec,smraM* mare, parchet balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu interfon, Decebal, 
preț 700 mii. lei, neg., tel. 223400,0724/169303, 
0741/120722. (CasaBetania)

• garsonieră 2 camere, contorizări, gresie, 
faianță, repartitoare, parchet, baie cu cabină de 
dus, recent renovată, Aleea Romanilor, preț 500 
mii. lei, Telefoane 0743/103622, 0724/169303. 
(CasaBetania)
• decomandată, 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent gresie și faianță 
Spania, termopane, convector pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)

• 2 camere, baie, zona Dacia, et. 3, apometre, 
gaz contorizat, gresie, faianță, ocupabilă 
imediat preț520 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 milioane lei, 
tel. 228540. 0722.566.938. (Agenția imobiliară 
Ella)

• dec, el 2, zona Progresul, apometre, gaz 
contorizat balcon, ocupabilă în 2-3 zile, preț 675 
mii. lei, tel. 228540, 0722.566938 (Agenția 
Imobiliară Ella)

• zona Gojdu, parchet gresie, faianță, apome
tre, gaz contorizat zugrăvită în lavabil, balcon, 
preț 465 mii. lei, tel. 0745-653531. (Agenția 
Imobiliară Ella)
• zona Dada, dec., modificată, gresie, faianță, 
contorizări, st 30 mp. Preț 470 mii., neg, tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)
• zona Decebal, etaj 1, contorizări, amenajată, 
preț 25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939, 
0726/269713. (Eurobusiness)
• zona Dada, et 3, parchet cadă nouă, instalații 
sanitare noi, gresie, faianță, lavabil, preț 560 mii. 
lei, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• zona Dada, dublă, contorizări, repartitoare 
căldură, parchet, gresie, faianță, superame- 
najată, et 3, preț 550 mii. lei, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)

• urgent AL Romanilor, et 3, parchet, gresie, 
faianță, repartitoare, 550 mii. lei, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

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

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

Vând ap. 2 camere (03)
• urgent zonă bună, et 2, parchet balcon mare, 
st 54 mp, complet contorizat fără îmbunătățiri, 
preț 780 mii. lei. telefon 0726/710903. (Prima- 
lnvest)
• uHracent , 56 mp, balcon mare, contorizări, 
parchet preț 950 mii. lei, tel. 0720/093406. (Prima- 
lnvest)
• zona Dada, et. 3, semidecomandate, fără 
îmbunătățiri, apometre, balcon închis, 720 mii. 
lei, tel. 206003. (Mimason)

• zona Poiția 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)

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

angajare TURNĂTORI CU 
EXPERIENȚĂ. Oferim ajutor 

pentru instalarea în 
Oradea. Așteptăm CV-urile 

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

0259/419694.

• zom Gojdu, semidecomandate, et. 3, bu
cătărie mărită, greșie, 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 ia 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 contrate împăratul Traian, parchet, 
modificat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. 
Tel. 235208 0721/744514. (Rocan 3000).
• ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, 
parchet balcon, ocupabil imediat, preț 28000 
euro, neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)
• zona Micro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mil, neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă contrate l. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
• Mmktocomandate, str. Bejan, CT, gresie, 
faianță, balcon, vedere deosebită 660 mil. lei, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)

• zona Favorit decomandate, amenajat mo
dem, preț 1,1 mid. lei, negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)

• zom Ucouhil Pedagogic, amenajat modern, 
centrală termică pereți izolați, instalații sanitare 
și electrice noi, parchet lamelar, gresie, faianță 
geam termopan, preț negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)

• Dad*2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786.578 (Agenția 
imobiliară Nr.l)

• ZAmfirtKu. decomandate, et bun. faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615 (Agenția imobiliară Nr. 1)

e Gojdu, decomandată et bun, parchet, gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• decomandate, ring, bucătărie, superame- 
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)

• Aleea Crișulul semidec., et. bun, foarte 
frumos, gresie, faianță termopan, balcon închis. 
Preț neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• «tal 3, circuit, gresie, faianță balcon închis, 
contorizări, bine întreținut Zamfirescu, preț 980 
mii. lei, telefoane 223400, 0724/169303. (Casa 
Betania)

• etaj 8 decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet, bine întreținut, zona George Enescu, 
preț 1J00 mid. lei, neg., tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)
• eta) 3, balcon închis, contorizări, gresie, 
faianță bine întreținut, zona Aleea Pescarilor, 
preț 970 mii. lei, neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0720/387896. (CasaBetania)
• 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. 
0788/165703,07'5/302200. (Fiesta Nora)
• zona Crisulii, etaj 1, contorizări apă gaz 1 foc, 
balcon închis, termopan, liber, preț 580 mii. lei, 
neg., telefoane 0745/302200,0723/251498  (Fiesta 
Nora)
• zona Teilor, parter, contorizări, parchet la
melar nou, gresie și faianță în baie și bucătărie, 
modificat, bine întreținut, se poate elibera 
repede, preț 650 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Dadă cu balcon închis, hol central, etaj 
intermediar, contorizări apă, gaz 2 focuri, 
parchet preț 730 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona centrală transformat în spațiu comer
cial, contorizări apă gaz 2 focuri, gresie, faianță 
intrare separată ocupabil imediat, preț foarte 
bun 26.000 euro, urgent, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)

• zona Dadă 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)
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• zona Be|an, parchet gresie, faianță la stradă 
contorizări, ocupabil în 24 de ore, preț 525 mii. 
lei, negociabil, 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. 228.540,0722-566.938. (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)
> decomandată eta| 3, apometre, gaz conto
rizat gresie, faianță balcon închis, lavabil, preț 
1,150 mid. lei, negociabil, tel. 228540,0722/566938 
(Agenția Imobiliară Ella)
• semidecomandate, zona împăratul Traian, 
gresie, faianță parchet, bucătărie modificată 
apometre, gaz contorizat, preț 890 milioane lei, 
negociabil, tel. 228540, 0745/653531. (Agenția 
Imobiliară Ella)
• Deva, zona Gojdu, 48 mp, etaj 3, parchet 
laminat, bucătărie cu bar, forme rigips, spoturi, 
faianță bucătărie, geam la bale, preț 880 
milioane lei, negociabil. Tel. 228540,0722/566938 
(Agenția imobiliară Ella)
• semldecomandată 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 de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt, vedere spre bulevard, preț 1,2 mid. 
lei, negociabil, tel. 0745/253662. (Evrika)

• zona Zandfroscu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandată cărămidă gresie, faianță 
parchet lavabil, balcon mare, vedere In 2 părți, 
preț 870 mii. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662, (Evrika)
• zom 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. 0726/826624 (Temporis)
• dec, et intermediar, zona Kogălnlceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
• zom L Maniu, etaj intermediar, amenajat 
contorizări, parchet, gresie, faianță vedere 
deosebită Preț 1,200 mid. lei, tel 0745-666447. 
(Rubin’s Home)
• zom Bălcescu, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet merită văzut 
Preț 770 mii. lei, tel. 0745-666447. (Rubin's Home)
• zom Dadă termopan, centrală termică 
gresie, faianță lamelar. Preț 800 mii. lei, tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)
• zom LBIaculuL decomandate, amenajat 
recent contorizări, parchet, ocupabil imediat 
preț 1,030 mid. lei, tel. 0745-666447. (Rubin's 
Home)
• zom Dadă etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet, lavabil, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut. Preț 660 mii. lei, tel. 
0745-666447. (Rubin's Home)
• zom KogăHceanu, în circuit et intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
lei, tel. 0745-666447,0254-234401. (Rubin's Home)

• zonă centrală etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 1,030 mid. lei, tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)
• zonă ultracentrală vedere la cetate, modi
ficat, st 65 mp, 2 balcoane, parchet nou, merită 
văzut etaj intermediar, preț 1,250 mid. lei, tel. 
0745-666447,0727-744923. (Rubin's Home)
• zom Zamfirescu, etaj intermediar, decoman
date, bine întreținut merită văzut. Preț 1 mid. lei, 
tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
• semidecomandate, zom împăratul Traian, 
preț 900 milioane lei, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
• decomandate, Liliacului, gresie, faianță 
parchet lamelar, lavabil, balcon închis, preț 1,020 
mid. lei, neg. Tel. 0723/829060, 0746/891619. 
(Eurobusiness)
• super ofertă! Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, 2 balcoane, etaj interme
diar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)
• decomandate, etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat, contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1,250 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande)
• semidecomandate, contorizări, parchet, 
cărămidă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0720/869918 (Casa Grande)
• semidecomandate, contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)
• Deva, cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)

• urgent, Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
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Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zonă bună în Deva, de preferință etaj inter
mediar, plata imediat, tel. 0745/253662,211587. 
(Evrika)
• urgent, zonă bună plata Imediat, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)
• uHiacenlaL decomandate, contorizări. ultra
central, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• In zonele: Mărăștiul Nou, Decebal, 22 Decem
brie, Bălcescu, Avram lancu, Micro 15, tel. 0745/ 
302200,0723/251498 (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)
• zom L Maniu, în L-uri, et Intermediar, multiple 
amenajări șl modificări, centrală termică 
termopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil 
imediat tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zom bduL N. Bălcescu, et 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț U 
mid. lei, neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zom banțl et 2, centrală termică fără 
îmbunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg., 0723/660160,211587. (Evrika)

• zom Proptite, et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 15 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zom 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)

• urgart, decomandata, zona pieței, parter, vad 
comercial, Ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro negociabil, telefon 0726/826624. 
(Temporis)
• zom plate 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)

• zom Zamfirescu. decomandate, parter, de
osebit pentru spațiu comercial sau birouri, 
vedere in trei părți, contorizări, gresie, faianță 
parchet, modificări la bucătărie, preț 38000 euro 
neg, telefoane 0745/302200,0723/25149& (Fiesta 
Nora)
• zom luRu Maniu Cu Decebal, decomandate, 
etaj intermediar, 2 băl, 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)
• zom Dada, 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 1,250 mid. lei, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• decomandate, hol central, balcon închis cu 
termopan, contorizări, mobilă dormitor nouă

i . Imediat preț 1,030 mid. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zom plate bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, neg. 
Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
• zoM ultracentrală bloc cărămidă amenajat 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală l. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil Imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358. 
(Rocan 3000)

• decomandata, zom I. Corvin, faianță 2 băi. 2 
balcoane, interfon pe scară contonzărl, preț 
1,100 mid. lei, negociabil. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• decomandate, etal 1, zona Dorobanți, 
bucătărie 3x4, beci, parchet stejar, gresie, 
faianță frumos amenajat merită văzut preț 
1,650 mid. lei. Tel. 228540,0745/653531. (Agenția 
Imobiliară Ella)

• semldecom date, zom Streiului, apometre, 
gaz contorizat 2 focuri, balcon închis, gresie în 
baie, preț 750 milioane lei, negociabil. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)

• decomandate, zom 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)

• semidecomandate, eta) 1, str, Scărișoara, cu 
CT, parchet ocupabil imediat, 26.000 euro, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• decomandate, bucătărie, faianță gresie, 2 băi 
cu faianță și gresie, 2 balcoane, garaj, boxă zona 
Dallas, preț 23 miliarde lei, negociabil. Relații la 
tel. 0741/154401, 227 542 (seara). (Garant 
Consulting)
• decomandate, bucătărie, faianță 2 băi cu 
faianță balcon, etaj intermediar, zona împăratul 
Traian, preț 45.000 euro, negociabil, tel. 
0741/154401,227 542. (Garant Consulting)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, balcon, hol 
central, preț 1,05 mid. lei, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet, repartitoare, zona Mihai 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg, tel. 0743/103622, 
0724/169303.'Casa Betania)

• Dada, decomandate, et. bun, bloc cărămidă 
parchet gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• zona Eminescu, decomandate, et. 3,2 băi, 
balcon închis, cămară debara, parchet peste 
tot, gresie, faianță preț 1,450 mid. lei, tel. 215113, 
0745/159608. (Mimason)
• zona Zamfirescu, decomandate, parter, pre- 
tabil birouri, sediu firmă cabinet, preț 38000 
euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Gojdu, semidecomandate, et 1, bucă
tărie modificată, parchet laminat, contorizări, 
preț 1,3 miliarde lei, telefon 0745/159608. 
(Mimason)

■ zona Spitalul Județean, 2 băi, 3 balcoane, fără 
îmbunătățiri, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona L Creangă, decomandate, et. 3, 2 băi, 
balcon închis, contorizări, neamenajat preț 
45.000 euro, tel. 215113. (Mimason)

• zona liceul de Muzică decomandate, parter 
înalt cu balcon închis, contorizări, gresie, 
faianță garaj, preț 1,6 mid. lei, Telefon 
0745/640725. (Mimason)

OFERTĂ 8HCU1Ă!

DEPOALM Deva 
vă oferă blocuri 
ceramice (250/290/240) 
la prețul promotional 
de numai .. f

I

Informații la tel. 219127,0788/462.036.

• zom Miorița, semidecomandate, parchet 
peste tot gresie, faianță contorizări, calorifere 
noi, termopan peste tot, ușă metalică aer 
condiționat et 4, cu țiglă preț 1,5 mid. lei, tel. 
0740/173103. (Mimason)

• 1 Decembrie, modificat termopan, gresie, 
faianță balcon de 10 m, st 65 m. Preț40000 euro. 
Tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
• zonă ultracentrală parchetat total, baie și 
bucătărie cu gresie și faianță bine întreținut, 
contorizări. Preț 36.000 euro, tel.0745-666447. 
(Rubin's Home)
• decomandate ultracentral împăratul Traian, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)
■ decomandate ultracentral 1 Decembrie, 
amendat gresie, faianță, termopan, contorizat 
total, preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)
• zom Mhetulul decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)

• zom Dada, semidecomandate, contorizări, 
parchet gresie în baie, bucătărie, ocupabil 
imediat preț850 mid. iei. negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)

• zom L 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 contrate decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie șl bale, laminat CT, balcon 
închis, ST 87 mp, preț 1.380 milioane lei, nego
ciabil. Telefoane 235019,0727/707880. (Casa de 
Vis)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• In zonă bună de preferință et intermediar, se 
oferă prețul pieței, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• decomandate, cu garaj, în zona împăratul 
Traian, etaj Intermediar, preferabil fără 
îmbunătățiri, se face ofertă Imediat, cu plata 
urgent tel. 0254/232808, 0723/251498, 0745/ 
302200. (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)
• urgent zonă centrală contorizări, gresie, 
faianță s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garaj 
20 mp, boxă foarte îngrijit preț 2300 mid. neg., 
tel. 0726/826624 (Temporis)

• zom Progresă, decomandate, balcon închis, 
hol central, 2 băl, cu centrală termică parchet 
stejar, gresie, faianță preț 1500 mid. iei, nego
ciabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zom Progreate, decomandate, balcon închis, 
hol central, 2 băl, posibilitate de modificare, 
centrală termică preț 1500 mii. lei negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zom UlaculuL decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 1,5 mid. lei, 
neg. Tel.235208,0724/620358. (Rocan 3000)
• zonă contrate 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, zom Liliacului, 2 băl, 2 
balcoane, etaj 1, gresie, faianță apometre, gaz 
contorizat, preț 45.000 euro. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• doctinundate, zom 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)
■ zom LllaculuL 2 băi, 2 balcoane, lavabil, 
contorizări, preț 1,450 mid. lei, tel. 224926, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• zom b-dul Decebal, et.4/7, neamenajat Preț 
1,6 mid. lei, tel. 0745-666447,0740-232043. (Rubin's 
Home)
• zom Bălcescu colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajat Preț 35000 euro, tel. 0745-666447,0254 - 
234401. (Rubin’s Home)
• decomandate, zom Dorobanți, etaj 1, 2 
grupuri sanitare, 2 balcoane, centrală termică 
suprafață 120 mp, preț 45.000 euro, neg. Tel. 
0741/709939,0746/891619. (Eurobusiness)

Vând case, vile (13)
• str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 
mp, sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 
1,2 mid. lei, negociabil, tel. 211587,0745/253662. 
(Evrika)

• In 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)
• zom Bălcescu, construcție de cărămidă 
living, bucătărie mobilată cameră de zi, baie, 
totul nou, lamelar, termopan, centrală termică 
instalații noi, gresie, faianță, model nou, 
domnitor, SC 100 mp, curte, terasă grădină ST 
500 mp, canalizare, gaz, apă curent stil occi
dental, preț 57.000 euro, neg. Tel. 0745/666447, 
0727/744923. (Rubin’s Home)

• 3 camere în Deva. P+M, bucătărie mare, par
chet gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct zonă centrală preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2 6 mid. 
lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1)

• Deva, parțer+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
neg., 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• zona ugărenl 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mid. 
lei, Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• Deva, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, 
încălzire centrală st 400 mp, preț 68.000 euro, 
neg, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, 2004, parter+mansardă 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 11&000 euro, neg, tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)

• 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)
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• casă p+1,4 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)

• Deva, construcție 2004, BCA, 4 camere, 
bucătărie, cămară pivniță 2 băi cu jacuzzi, 
terasă 60 mp, centrală termică nouă garaj 
dublu, intrare separată la mansardă sc 140 mp, 
p+m, st 600 mp, merită văzută supermodernă 
preț 118.000 euro, negociabil. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• 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 centrate P+l+M, 6 camere, 3 băi, curte 
mare, grădină 2 garaje, preț 150.000 euro, tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• urgent zonă ultracentrală sc 300 mp, st 800 
mp, preț 8 mid. lei, tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)

• 4 carnete bucătărie, baie, gaz, apă canalizare, 
garai, curte, grădină 760 mp, preț 85.000 euro, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

• Șoimuș, 3 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță contorizări, grădină st 1100 mp, 
preț 35.000 euro negociabil, tel. 0742/290024. 
(Prima-lnvest)

• In Deva, 4 camere, baie, bucătărie, garaj, inte
rior amenajat centrală termică canalizare, posi
bilitate de mansardare și construcție nouă ST 
1250 mp, FS 20 m, preț 75000 euro, negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (Fiesta Nora)
■ în 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)
• to Deva sau împrejurimi, cu grădină și curte, 
ofer plata imediat, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• urgent, cu plata Imediat casă cu grădină în 
Deva sau Simeria, tel. 215212. (Prima-lnvest)

Vând case la țară (17)
• zom Sfinbtoalm, 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)

• zom Băraău, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent, fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, negociabil. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de 
Vis)

• zom Loric, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii. lei, negociabil. Tel. 235019,0727/707880. 
(Casa de Vis)

• zom Dobra, 2 camere, hol, cămară proiect 
pentru o altă casă preț 550 mii. lei, negociabil. 
Tel.235019,0724/508610. (Casa de Vis)

• zom 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 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)

• In Bohoit, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modern, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• la 6 km de Hunedoara, zonă pitorească baie 
cu duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivnița, anexe, gaz. apă fosă septică curte 
betonată grădină st 1700 mp. renovată, preț 
bun, 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 
separat, 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 laminat 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)
• In 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. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• loc Tlmpa, 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)

• 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)

• Deva, 2800 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615 
(Agenția imobiliară Nr.l)

• Simeria, la DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615, 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• la 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent, preț 15 euro mp, tel. 0788/497.615 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• intravlan, zona DN7, St 3300, fs 50 mp, apă 
gaz, curent toate facilitățile, preț 24 euro/mp 
tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
• intravilan, zona Prelungirea Vulcan, st 520( 
mp, fs 140 mp, se parcelează preț 8 euro mp, tel 
0745-666447. (Rubin's Home)
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• ktbwllan, zona Prelungirea Vulcan, st 5.000 
mp, fs 150 mp, curent, gaz în apropiere, apă, 
acces la doua drumuri, preț 7,5 euro mp, tel. 
0745-666447. (Rubin’s Home)
• zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• intravilan la DN 7, suprafață totală 3000 mp, fs 
48 metri, toate utilitățile, zonă comercială exce
lentă, Sîntuhalm, zona Alaska, tel. 223400, 
0720/387896,0740^14688 (Casa Betania)
• Mravlan, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, în zonă rezidențială, toate faci
litățile, 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 

■y* 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)
• kitravtan, st 1500 mp, fs 25 m, apă, curent 
electric, gaz metan, Str. Depozitelor, în zona 
Fabricii de mătase, preț 40 euro/mp, neg., tele
foane 223400,0724/169303, 0740/914688. (Casa 
Betania)
• Mravlan st 500 mp, front stradal 17 metri, 
apă, gaz metan, curent electric șl canalizare, în 
zona Zăvoi, preț 20 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742^05228 (Casa Betania)

• Mravlan, 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)
• Mravlan, st 5700 mp, la DN 7, situat între 
Sîntandrel șl Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Mravlan, st 2.000 mp, front stradal 16 metri, 
apă, curent electric, gaz metan, la 5 km de Deva 
preț 15 eurc/mp, neg., tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
mobilat. Al. Armatei, P., contorizări, repartitoare, 
100 euro/lună, tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ofer ponta închiriat apartament 2 camere, 
decomandate, P., cu balcon, zona Caraglale, 
mobilat sau nemobllat, zugrăvit, contorlzărl. tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)

• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
zonă centrală, mobilat, utilat, contorizări, preț 
100 euro, tel. 231212, 074Q/013971. (Garant 
Consulting)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
semidecomandate, contorizări, mobilat, zonă 
centrală, preț 90 euro, tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)
• ofer ap, 3 camere, zona Dorobanți, amenajat 
ultramodern, utilat cu aparatură casnică 
modernă, preț 450 euro/lună, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• ofer ap. 3 camere, zona Eminescu, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică, mobilă și utilități 
ultramoderne, preț 350 euro/lună, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• Mravlan 1600 mp, fs 30 m, apă, îngrădit, gaz, 
15euro/mp, tel. 0722/564004. (Pri ma-lnvestj

• Intravilan, In Slmeria, st 2600 mp, zona Ursu 
Negro, toate facilitățile, fs 20 m, preț 42.000 euro, 
negociabil, tel. 0742/019418 (Prima-l nvest)
• wgsnt, Intravilan, în Deva, st 1250 mp, fs 45m, 
zona Zăvoi, facilități apă, gaz, preț 15 euro/mp, 
negociabil, tel. 0742/019418 (Prima-ln vest)
• urgent, Intravilan, ultracentral, toate faci
litățile, 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, pratabll 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)
• Intravilan, zona Prelungirea Vulcan, loc de 
casă, 857 mp, fs 14 m, fântână pe teren, seră, 
beci, preț 540 mH. lei, tel. 0745/640725. (Mimason)
• Mravlan, 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)

• urgent 5 hectare, intravilan, la șosea, Deva 
sau împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

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

Alte imobile (27)
• temă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din cărei 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

Chirii imobile (29)

Cumpăr teren (22)
• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement
Plata pe loc. Tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

Cititorii Cuvântul liber:
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• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
■ apartamente (ne)mobi late. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Relații la telefoanele 
235208,0721/ 985256,0721/744514,0724/620358  
(Rocan 3000)
• ofer panta închiriere garsonieră, decoman
dată, complet mobilată, Dulliu Zamfirescu, preț 
110 euro/ lună Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer ponta închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, nego
ciabil. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• olar ganonteră 2 camere, et 2, Dacia, mobi
lată, contorizări, preț 90 euro/lună ușor nego
ciabil. Relații la telefoanele 0740/173103,206003. 
(Mimason)
• ofer gara), sub bloc, în zona pieței, preț 70 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason)
• ofer ap. 3 camere, decomandate, cu garai sub 
bloc, mobilat, utilat, et 2, zona Micul Dallas, preț 
350 euro/lună tel. 0745/253413, 206003. 
(Mimason)
• ofer ap. 3 camere, mobilat, utilat, contorlzărl, 
zona Mărăștl, preț 200 euro/lună tel. 
0745/266071. (Mimason)

• caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mo- 
bilat, de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• ofer ganonferă mobilată aragaz, frigider, 
contorizări, zona Al. Saturn, preț 90 euro, tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• ofer ap. 2 camere, mobilat și utilat complet, 
preț 100 euro/lună tel. 0721/055313. (Prima- 
lnvest)
• ofer ap. 2 camere decomandate, centrală ter
mică proprie, geamuri termopan, complet mo
bilat șl utilat cu aragaz, frigider, tv color, mașină 
de spălat automată, zona I. Creangă preț 250 
euro/lună tel. 0743/103622,0720/387896. (Casa 
Betania)
• ofer apartament 2 camere, circuit, centrală 
termică proprie, complet mobilat și utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Dacia, preț 130 euro/lună 
Telefoane 0724/169303, 0743/103622. (Casa 
Betania)
• ofer spra închiriere spațiu comercial, supra
față de 250 mp, totul nou, gresie, faianță ter
mopan, centrală termică pretabil pentru sediu 
firmă depozit, restaurant preț 1800 .euro, neg. 
Telefoane 0741/070106,0726/523833. (Eurobusi
ness)
• oferim spra închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală zona depozitelor, prețuri negociabile. 
Telefoane 0726/523833,0741/070106. (Eurobusi
ness)

• ofer spra închiriere sau vindem spațiu comer
cial, s 250 mp, zonă centrală amenajat, la cheie, 
totul nou, preț neg. Tel. 0726/523833, 0741/ 
070106. (Eurobusiness)
• garsoniera, mobilată zona Ștrand, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
o 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)
o oier panta închiriat ap. 2 camere, zona Dacia, 
contorizări, gresie, faianță parchet mobilat 
Preț 100 euro, telefon 0745-666447. (Rubin’s 
Home)
o ofer penta închiriat garsonieră zonă ultra
centrală contorizări, amenajată preț 90 euro, 
tel. 0745-666447. (Rubin’6 Home)

o aferim spre închiriere garsoniere șl aparta
mente, mobilate și utilate, pe diferite zone, de la 
80 euro/lună pănă la 300 euro pe lună Relații la 
telefoanele 0723/251498 0745/302200. (Fiesta 
Nora)

Consiliul de administrație al S.C. Realcom S.A. Petroșani, cu sediul 
în Petroșani, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 90, județul Hunedoara, 
convoacă, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 repu
blicată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data 
de 20.07.2005, ora IO, iar în cazul neîntrunirii cvorumului 
necesar, în data de 21.O7.2OO5, ora IO, la sediul societății, cu 
următoarea ordine de zi:
1. Majorarea capitalului social cu 5.425 lei RON, valoare aferentă 
terenurilor, în conformitate cu Legea 137/2002 modificată și 
completată. La adunare pot participa acționarii înregistrați in 
Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 10.07.2005.
Documentele referitoare la ordinea de zi pot fi consultate la sediul 
societății, fheepând cu data de 08.07.2005, între orele 12-15. 
Formularele de procuri speciale pot fi obținute de la sediul 
societății. După completarea și semnarea procurii speciale, un 
exemplar al acesteia se va depune până la data de 11.07.2005.

i n s t a I I

FEINROHREN

Vinzi

Cumperi 

închiriezi

Schimbi

Cauți

Lsimui ]
SIMAL

DEVA
Complex Comercial Central
Tel: 230.630,233.170,
233.180
Fax: 224.550,
www.slmal.ro,slmalOsmart.ro

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

tineret 
(24969)

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

șl au certificate DVGW, AENOR, AFNOR, BSI

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

de aer condiționat v

• durata de viață - țevile FEINROHRENau 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 antibacteriaie. 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 refoloslbiie

• 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-mail: instaJtm@melinda.ro

Continuitate în inovației
SC EUROCONSULT SRL ARAD - filiala deva

- societate de reorganizări șl lichidări judiciare - 
ANUNțA TOP CREDITORII 

Că s-a dispus deschiderea procedurii de reorganizare judiciară și faliment a 

SC MXB GRUP SRL Petroșani
Prima Adunare a creditorilor va avea loc la Tribunalul Hunedoara, în data de 31.08.2005, cu următoarea 

ordine de zi:
1. raportul administratorului Judiciar
2. analiza situației pasivului debitoarei
3. constituirea Comitetului creditorilor
4. deschiderea procedurii falimentului
5. măsuri ce vor fl întreprinse în vederea continuării procedurii
6. aprobarea retribuției lichidatorului în procent de 12% din încasări, Iar în lipsă de încasări 
retribuția lichidatorului să se stabilească la suma de 20.000.000 lei
7. diverse.

în conformitate cu prevederile Legii nr.64/1995 modificată, este admisibil votul prin scrisoare, cu 

legalizarea semnăturii creditorului de către notatul public, comunicat prin orice mijloace șl înregistrat la 
tribunal cu cel puțin 3 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului.

IMPORTANT II!
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 16S RON(cu TVA)

ASOCIAȚIA INFOR MEDIA în colaborare cu FUNDAȚIA 
MUNCII din Deva, b-dul Decebal, bl. M, parter, orga
nizează 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).

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

i • chioșcul de ziare de lângă
i Comtim;
J • chioșcul de ziare din stația i 
de autobuz Orizont- Micro IS; ț 

i • chioșcul de ziare de lângă 
j Galeriile de Artă Forma:
i • chioșcul de ziare de lângă
i Alimentara Dacia;
l • chioșcul de ziare intersecția 
j Zamfirescu - B-dul Decebal.

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

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

slmalOsmart.ro
mailto:instaJtm@melinda.ro
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A murit Luther Vandross
• Interzis. Fumatul va fi absolut interzis în 
toate trenurile elvețiene, începând cu 11 
decembrie 2005, data intrării în vigoare a 
programului de iarnă, a anunțat Uniunea 
pentru Transporturi Publice (UTP) elvețiană.

M Acesta a fost unul 
dintre cei mai importanți 
cântăreți de soul ai ge
nerației sale.

New Jersey (MF) - Vedeta 
americană Luther Vandross a 
încetat din viață sâmbătă, la 
vârsta de 54 de ani, la doi ani 
după ce a suferit un atac 
cerebral.

Luther Vandross a vândut 25 
milioane de albume și a câș
tigat zeci de premii. Chiar și 
după accidentul cerebral, în 
2003, a continuat să înregistreze 
și a câștigat patru premii 
Grammy cu ultimul său album, 
„Dance With My Father”.

După moartea sa, mai mul
te vedete ale muzicii, printre 
care Aretha Franklin și Mi
chael Jackson, și-au exprimat

Luther Vandross (Foto FA^i)

condoleanțele, la JFK Medical 
Centre din New Jersey.

Vadross s-a luptat timp de 
mai mulți ani cu diabetul, 
hipertensiunea și fluctuațiile 
în greutate. Deși a continuat 
înregistrările după accidentul 
cerebral, Luther Vandross nu 
a mai apărut în public de 
atunci.

Scrisorile lui Einstein
*»«•-. Tokyo (MF) - Cu puțin înaintea mor- 

ții, Albert Einstein, părintele teoriei 
relativității, care a făcut posibilă cre
area primei bombe A, i-a împărtășit 
unui prieten nipon îndoielile sale 
privind bombardamentele de la Hi
roshima și Nagasaki, într-o serie de 
scrisori recent publicate în «Japonia.

„întotdeauna am condamnat recur
sul la bomba atomică împotriva Ja
poniei, dar nu am putut face nimic 
pentru a împiedica această decizie 
fatală”, îi scria fizicianul în 1955, cu 
doi ani înainte de deces, filozofului 
japonez Seiei Shinohara. „Singura con
solare, mi se pare, pentru crearea 
bombelor nucleare este că efectul lor 
disuasiv se va impune în timp și că 
securitatea internațională va fi con
solidată în acest fel”, a scris într-o altă 
scrisoare.

Coliziune
Viena (MF) - Olan

dezi, germani, britanici 
și un italian figurează 
printre persoanele ră
nite în coliziunea dintre 
două trenuri, produsă 
sâmbătă la Bramberg, în 
Austria, și soldată cu 
moartea a doi austrieci 
și rănirea altor 33 de 
persoane.

Cauzele accidentului 
nu sunt cunoscute încă.

Duc răniții (Foto: epa)

Lansat cu succes
Washington (MF) - Sonda 

Deep Impact și-a lansat cu 
succes, ieri dimineață, proiec
tilul care trebuie să percuteze 
cometa Tempel 1, la o dis
tanță de 133 milioane de kilo
metri de Pământ, în speranța 
de a dezlega câteva dintre 
secretele originii sistemului 
solar, a anunțat NASA.

Modulul „Impactor”, un 
proiectil de 370 kilograme, a 
fost lansat la ora 6:07 GMT și, 
dacă totul se petrece conform 
planurilor cercetătorilor, își 
va lovi ținta exact după 24 de 
ore, cu o viteză de 37.000 de 
kilometri pe oră. O mică 
sondă echipată cu o cameră 
de filmat s-a separat de aces
ta și s-a înscris pe o traiecto
rie diferită. Sonda va dispune 
de aproximativ 13 minute 
pentru a înregistra imagini.
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Au luat atitudine
Londra (MF) - intr-un neobișnuit a- 

mestec de genuri muzicale, concertul de la 
Londra a beneficiat și de prezența neaștep
tată a miliardarului american Bill Gates 
și a secretarului general al ONU, Kofi 
Annan, de participarea actorilor Brad Pitt 
sau Angelina Jolie. La Paris a fost prezent 
și fostul tenisman Yannick Noah.

Bill Gates (Foto: EPA)

Yannick Noah (Foto: EPA)

Speranța celor săraci
■ Concerte Live 8 pen
tru o cauză umanitară: 
să se ia măsuri împotri
va sărăciei din Africa.

Londra (MF) - în jur de 1,5 
milioane de persoane din 
toată lumea au asistat, sâm
bătă, la zece concerte Live 8 
care au reunit unele dintre 
cele mai mari staruri pop- 
rock ale planetei, pentru a-și 
afirma dorința de a pune 
capăt sărăciei din Africa.

începută la Tokio, seria de 
concerte organizate la inițiati
va rockerului irlandez Bob 
Geldof pentru a face presiuni 
asupra liderilor G8 înainte de 
summit-ul din Scoția, s-a con
tinuat la Johannesburg, Ber
lin, Roma, Londra, Moscova, 
în Cornwall, Barrie (Canada), 
Versailles (Franța) și Phi
ladelphia (Statele Unite).

Totul pentru el (Foto: epa)

Dacă Londra a fost punctul 
principal al manifestării, adu
nând pe scenă cele mai multe 
ștaruri, concertul de la Phi
ladelphia a avut publicul cel

mai numeros, în jur de un 
milion de spectatori, potrivit 
organizatorilor, și între 700 și 
800.000, potrivit poliției.

Potrivit producătorilor, 85% 
din populația mondială a 
putut urmări Live 8 la tele
vizor, aceasta fiind cea mai 
amplă difuzare în direct a 
unui eveniment care a avut 
loc vreodată.
Mesaje din lume

Peste 26,4 milioane de per
soane din întreaga lume au 
trimis, sâmbătă, mesaje-text 
prin telefonul mobil, pentru 
a-și exprima sprijinul pentru 
campania Live 8.

îți același timp, două sute 
de mii de persoane defilau 
pacifist la Edinburgh, cea mai 
mare manifestație politică 
organizată în capitala scoți
ană, cu același scop de a face 
presiuni asupra liderilor G8.

Bob Geldof (Foto: EPA)

Bono (Foto: EPA)

McCartney (Foto: epa)

Annie Lennox (Foto: epa)

Edinburgh, (Foto: epa)
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