
Sport
Gimnastele pe 
podium la Bac

/p. 7

LECTURĂ .....
Actualitate Sport Magazin
PRM salută * „Miss Sport" PffW Vacanta
anticipatele Cuvântul liber jgh în Africa

/p. 3 /p. 7 tWP /p. 12

Sport 
fi 8 CUVÂNIUL

FONDAT 1989
APARE LA DEVA
Tel.0254/211275,

Anul 16, nr. 4016

Luni
12 iulie 2005 ,

12 pagini

50 bani (5.000 lei vechi)

Cerul va fi noros, cu precipitații inter
mitente pe tot parcursul zilei.

dimineața la prânz seara
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Trafic
■ în județ, acest 
fenomen a atins cote 
îngrijorătoare^ intrând 
în atenția UNICEF.

Deva (S.B.) - Expansiunea 
fenomenului de trafic de ființe 
umane în țara noastră trage 
un semnal de alarmă. Printre

cu ființe umane
cei care luptă pentru eradi
carea sa, pentru combatere și 
apoi pentru ajutorarea victi
melor, se află la loc de cinste 
Fundația „Conexiuni” din De
va, Conform ultimelor statis
tici, prezentate ieri de „Cone
xiuni”, cu prilejul lansării u- 
nui proiect finanțat în pre
mieră în județ de UNICEF,

fenomenul traficului de ființe 
umane se arată chiar îngri
jorător pentru români. Numă
rul victimelor acestui flagel, a- 
sistate de fundația deveană în 
acest an, s-a dublat f< tfe a- 
nul trecut. S-a înregistrat un- 
număr egal cu cel din Ultimii 
doi ani la un loc! în.compa-, 
rație cu anul 2000, numărul

victimelor acestui flagel al 
societății, în județ, a ajuns să 
fie de două ori mai mare, a- 
jungând de la șase la 13 victi
me. Dintre acestea șase victi
me nu au împlinit încă 18 ani.

Reprezentanții IPJ cola
borează cu Fundația „Cone
xiuni" pentru combaterea a- 
cestui fenomen. /p.3

• începe selecta. OMFM organizează cu 
AJOFM Hunedoara o selecție a dosarelor 
persoanelor interesate să lucreze în Germa
nia și Spania. Dosarele pentru Brad, Ilia, 
Deva și Simeria se preiau astăzi, între 8,30 
și 16,30, la Casa de Cultură Deva, sala 
mică. Mâine se vor prelua dosarele pentru 
Hunedoara, Călan, Orăștie și Hațeg.

Accidentat de... poartă
Grind (I.J.) - Sâmbătă seara, în jurul orei 

19, Dănuț Buzgar, paznic al SC Geisgut 
Mobe Elemente Prod Export SRL Grind a 
încercat să ridice o poartă metalică ce s-a 
răsturnat peste el, accidentându-1. Dumi
nică, o echipă a ITM Hunedoara s-a deplasat 
la fata locului pentru a stabili cauzele pro
ducerii accidentului de muncă. Dănuț Buz
gar are câteva coaste rupte și se află inter
nat la Spitalul Județean Deva.

inundațiile au 
lovit din nou multe 
zone din țară. în 
Valea Jiului bilanțul 
este dramatic: 1 mort, 
90 de gospodării și 
zeci de hectare de 
terea afectate, /p.3
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Martori pro Spumă și Bibanu

Site-urî de promovare a turismului

■ Martorii audiați ieri, 
în procesul interlopilor 
deveni au respins 
acuzațiile procurorilor.

Deva (T.S.) - Florin Podea 
zis „Micuțu”, Adrian Lechin- 
țan zis „Piedone”, Cosmin Ni- 
colae și Marius Breilean au 
fost audiați ieri de către pro
curori în dosarul „Spumă și

Bibanu”. Pe parcursul audie
rilor inculpații au respins 
acuzațiile aduse, invocând lip
sa unor probe concrete care 
să le justifice. De asemenea, 
la decizia judecătorului de a 
fixa următorul termen pentru 
data de 5 septembrie, avocații 
apărării au protestat conside
rând că acest proces este pre
lungit inexplicabil. Ca urmare 
a contestațiilor instanța a de

cis ca următoarea înfățișare 
să aibă loc pe data de 19 iulie. 
Atunci se va da un rezultat și 
în privința menținerii stării 
de arest a celor 16 inculpați, 
în ceea ce privește cerețea de 
eliberare, pe motive medicale, 
a agentului de poliție Sorin 
Precup instanța nu s-a putut 
pronunța, deoarece de la 
dosarul acestuia lipseau o se
rie de expertize.

ApeLMRH
Deva’ (C.M.l - Xartaș 

(Cetate Deva) a fost sus
pendată 6 etape pentru 
neprezerrtarea la tot la ba
rajul cu Cehia. „Decizia 
FRH e greșită. Am făcut 
apel, trimițând acte me
dicale ce arată că jucătaa- 
rea avea piciorul In ghips 
și pedeapsa se va anula”, 
afirma Marian Muntean.-

L vara anului 2003
14 februarie 2005

8 22 aprilie 2005

Grafica: Cuvântul liber, sursa www.infotravelromdnia.ro

Note mari la
■ Promovabilitatea a 
fost de 95%, înre- 
gistrându-se un 10 
„pe linie", la Petroșani.

Deva (R.I.) - Spre deosebire 
de rezultatele obținute la 
testele naționale de absol
venții clasei a VIII-a, unde 
promovabilitatea a fost de 
aproximativ 70 %, colegii lor 
mai mari au reușit perfor
manța de a „lua” examenul în 
proporție de 95 %! Și nu cu 
orice fel de note: aproape trei 
sferturi dintre ei au obținut 
note peste 8 (iar o treime din

tre aceștia au avut peste 9!). 
Doar puțin peste 7 % au avut 
note între 6 și 7, iar segmen
tului între notele 7 și 8, 
altădată cel mai numeros, i- 
au revenit doar 23 de pro
cente. Singura similitudine cu 
examenele celor de a VIII-a 
este faptul că și aici s-a înre
gistrat o singură elevă care a 
reușit să ia toate probele de 
examen cu nota 10: ea este 
Georgia Maria Toroabă, ab
solventă a Liceului de Infor
matică din Petroșani.

Dintre cei 4432 de elevi 
înscriși la Bacalaureat au fost 
respinși 204 elevi.

http://www.infotravelromdnia.ro
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• Reverwficat. O grupare militară kurdă, 
Șoimii Libertății din Kurdistan, a revendicat 
atentatul cu bombă comis duminică în ora
șul Cesme din vestul Turciei, soldat cu 20 de 
răniți. Potrivit poliției, gruparea a rezultat 
din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK).

• Anchetat. Parchetul general rus a deschis 
o anchetă împotriva fostului premier Mihail 
Kassianov, suspectat de fraude. Ancheta a 
fost deschisă conform art. Codului Penal 
referitor la „atingere adusă proprietății prin 
ascunderea adevărului și abuz de încredere”.

„Aderarea în 2007 e posibilă*

■ - .1. ■

Campanie
Najaf (MF) - Liderul •• 

radical șiit .Moqtada 
Sadr a decis să lanseze 
o campanie ta Irak pen- j 
tru a obține un milion 
de semnături pentru o 
petiție în care cere re
tragerea trupelor străi
ne din țară. Petiția, care j 
va fi transmisă Guver
nului și ONU, va inclu
de numele și adresele 
semnatarilor. Al-Ameri, 
responsabil al unei aso
ciații care are legături 
cu mișcarea lui Sadr, a ; 
declarat că trupele străi
ne nu trebuie autorizate 
să rămână în țară decât 
cu asentimentul Paria- i 
mentului. Or, Guvernul | 
irakian și-a dat acordul 
pentru prelungirea man- j 
datului misiunii Forței i 
multinaționale, ■

Alertă cu bombă la Roma
Roma^MF) -Sediul dta Roma al băncii 

Capitalia - fosta Banca di Roma - ă fost eva
cuat, ieri la prânz, în urma unei alerte cu 
bombă, îhfofmează A.FP, citând agenția de 
presă Ansa.

Un apel telefonic primit în jurul orei 9.30 
GMT de cel de-al patrulea grup bancar itali
an a anunțat prezența unui dispozitiv ex
ploziv.

Poliția a procedat la evacuarea celor a- 
proximativ 200 de angajați din sediul Capi- 
taiia, pentru a permite geniștilor să efec
tueze verificările necesare.

Sediul băncii %sle "situat pe o arteră prin
cipală a capitalei, Via del Corso, la circa 200- 
300 de metri de sediul Guvernului italian.

Michael Chertoff
(Foto: EPA) ;

Neutra
lizate
Washington (MF) - \
Autoritățile america- i
ne au reușit să neu- i
tralizeze celule tero
riste „în așteptare", i
aflate pe teritoriul ;
SUA împiedicându-le i
astfel să comită alte i
atentate, a afirmat i
secretarul american 
pentru Securitate In- i
temă, Michael Cher- i
toff. în ultimii ani, ț
„autoritățile america-' ț
ne au reușit să dis- i
trugă celulele latente 
din regiunea capitalei 
și din alto zone din i 
țară pe care o 
putem îrwăța din e- 
venimenteie.de la l
Londra și Madrid es- :
te aceea că nqtre- 
buie să așteptăm ca 
aceste celule să devi- u
nă operaționale, pen- 1
tru că, dac jștervti 
ca fitilul bombei să :
fie aprins, este prea j
târziu", a ;

■ Oficial al CE: Efortul 
de îndeplinire a angaja
mentelor luate pentru in
tegrare trebuie continuat.

București (MF) - Efortul de 
îndeplinire a angajamentelor 
asumate ta procesul de inte
grare europeană a României 
trebuie să continue indepen
dent de organizarea alegerilor 
anticipate, a afirmat, ieri, di
rectorul general al Direcției 
Extindere din Comisia Euro
pene, Fabrizio Barbaso, după 
întâlnirea cu premierul Tări
ceanu.

El a precizat că reprezen
tanții Comisiei Europene nu 
se implică în deciziile de po
litică internă ale statelor în 
curs de aderare și l-a asigu

Ultimul bilanț: 52 de morți
A â

Londra (MF) - Câteva cada
vre au fost scoase din rama 
de metrou care a explodat, 
joi, la Russel Square, iar bi
lanțul global al atentatelor de 
la Londra este de 52 de decese 
confirmate, a declarat Brian 
Paddick, numărul trei din ie
rarhia Scotland Yard, trans
mite AFP.

Duminică dimineață, minis
trul britanic de Interne, 
Charles Clarke, declarase că 

Aniversare Regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a, și principele consort, Philip, ta 
drum spre Palatul Buckingham lupă ce a participat, Ia Londra, la celebrarea a 60 de 
ani de la sfârșitul celui de-al Il-lea Război Mondial. (Foto: epa)

rat pe premierul român că 
preocuparea Comisiei Europe
ne este de a fi alături de au
toritățile de la București, ast
fel încât obiectivul privind a- 
derarea României la UE la 1 
ianuarie 2007 să fie îndeplinit.

„Realizarea obiectivului de 
aderare în 2007 este posibilă”, 
a spus Barbaso.
Angajament

La rândul său, premierul 
Taficeanu l-a asigurat pe ofi
cialul european că România 
va continua să-și îndeplineas
că angajamentele de aderare, 
fără ca organizarea alegerilor 
anticipate să afecteze acest 
proces.

Guvernul interimar va con
tinua, după depunerea demi
siei, pregătirile de aderare a 

bilanțul final al atentatelor 
„ya depăși, după toate proba
bilitățile, 50 de morți”.

Potrivit cifrelor comunicate 
de Scotland Yard, oficial, bi
lanțul atentatelor de joi de la 
Londra este următorul: 21 de 
persoane au murit în explozia 
metroului de pe Piccadilly 
Line, care a intervenit între 
stațiile King's Gross și Russell 
Square; 7 persoane și-au pier
dut viața în rama de metrou

Premierul asigură Europa de 
continuarea efortului pentru 
aderare (Foto: epa)

României la UE, având inclu
siv posibilitatea să înlocuias
că persoanele care nu își în

de pe Circle Line, care a ex
plodat între stațiile Aidgate și 
Liverpool Street; 7 persoane 
au murit într-o altă ramă de 
metrou de pe Circle Line, a- 
runcată în aer la Edgware 
Road; 13 persoane au fost u- 
cise la bordul autobuzului a 
cărui explozie s-a produs la 
Tavistock Square, în apropie
re de British Museum.

O victimă a decedat la spi
tal. 

deplinesc obligațiile asumi 
în acest proces, a dedai 
premierul.

După două ședințe de C 
vem consecutive programi 
pentru această săptămână, 
care vor fi adoptate acti 
normative necesare aderă 
la UE, Tăriceanu se va înt 
ni, la Bruxelles, cu comisa 
europeni pentru extinde: 
concurență și justiție, pent 
a le explica faptul că auto 
tățile de la București intenț 
nează să își respecte în cor 
nuare programul de integra 
europeană.

în opinia premierului, a 
gerile anticipate vor perm 
autorităților să continue „ 
o mai mare intensitate” o : 
rie de măsuri de reformă 
care în prezent sunt blocat

Noi atentate 
grave în Irak

Bagdad (MF) - Cel pu
țin 34 de persoane au 
fost ucise, duminică, în 
Irak, în atentate sinuci
gașe care au vizat în 
special forțele de ordine, 
relatează AFP.

Atacurile au fost co
mise de șapte kamikaze, 
dintre care cinci aflați 
la bordul unor mașini- 
capcană.

Un număr de 15 per
soane au fost ucise în al
te tipuri de atacuri co
mise în Irak.

Cel mai sângeros a- 
tentat, revendicat de ce
lula irakiană a al-Qaida, 
a fost comis de uri kami
kaze la centrul de recru
tare de pe fostul aero
port Mutaha din Bag
dad, soldându-se cu 19 
morți și 41 de răniți, 
majoritatea fiind re
cruți, potrivit unor sur
se medicale.

Alegeri nevalîdat
Chișmău (MF) - Mâi puți 

de o treime dintre alegăto: 
s-au prezentat la scrutim 
care a avut loc duminică, ] 
Chișinău, astfel încât, potriv 
Codului electoral, Comisia I 
lectorală Centrală (CEC) u: 
mează să stabilească o nou 
dată la care va fi repetat vi 
tul, transmite BASA-Pres: 
Potrivit legislației moldoveni 
noi alegeri ar putea fi organ 
zate peste două săptămâni, 1 
24 iulie.

Sute de palestinieni ia funeraliile
■ ■■ fitână AM ani, mk i Je soldați! is-
raelieni în uima unui raid ce a avut loc ta 
tabăra de refuglați Balata, de lângă Nablus, 
Fâșia Gaz». (Foto: EPA)

JURNALCUVÂNUU
Cotidian editat de SC Inform Media SRL 

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

Ar fi ordonat un atac
Madrid (MF) - Rețeaua 

al-Qaida a ordonat atacarea 
Europei, într-un mesaj di
fuzat la 29 mai pe Internet 
și predat, sâmbătă, de ser
viciile secrete spaniole o- 
mologilor lor britanici, in
forma ieri cotidianul El 
Mundo.

Mesajul în limba arabă 
este semnat de „Brigăzile 
Abu Hafs al-Masri - Divizia 
din Europa”, autoarea celei 
de a doua revendicări a a- 
tentatelor din Londra, care 
și-a asumat deja respons
abilitatea și pentru atacuri
le de la Madrid și Istanbul.

„Adevărata față a crucia
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Șase polițiști decapitați
tului necredincios a ieșit la 
iveală. Le cerem insistent 
mujahedinilor din întreaga 
lume să lanseze atacuri, 
după războiul necredincio
șilor și profanarea Coranu
lui”, se afirmă în mesajul 
intitulat „Scrisoare către 
mujahedinii din Europa”.

„Serviciile secrete spa
niole sunt de părere că a- 
cest apel la atacuri are le
gătură cu atentatele din 
Londra”, scrie El Mundo.

Centrul spaniol de infor
mații a predat, sâmbătă, 
membrilor MI5 o copie a 
mesajului difuzat la 29 mai 
pe site-ul www'al-ansar.tk.

Kandahar (MF) - Poliția af
gană a anunțat că zece mem
bri ai forțelor de ordine au 
fost uciși - ditre care șase 
prin decapitare - după un atac 
comis, sâmbătă, în sudul Af
ganistanului, revendicat de 
talibani, a anunțat șeful poli
ției de frontieră din districtul 
Dishu.

Șaisprezece polițiști erau 
dați dispăruți de sâmbătă di
mineață, după atacul comis 
de presupuși talibani asupra 
convoiului lor, care efectua o 
misiune de patrulare de ruti
nă în acest district din pro
vincia Helmand, la frontiera 
cu Pakistanul, a declarat Mo
hammed Rasul.

Șase dintre polițiști au fost

găsiți în viață, dar alți patr 
au fost uciși în timpul coi 
fruntărilor, în timp ce șase a 
fost găsiți decapitați, cu capi 
tele așezate pe piept.

Sâmbătă, șeful poliției di: 
Dishu, Mohamed Rahir 
Khan, declarase că cel puți: 
doi polițiști au fost răniți ș 
alți 15 au fost dați dispăruț 
după atacul comis împotriv 
convoiului lor, format din cu 
ca 30 de membri.

Abdul Latif Hakimi, care s 
prezintă drept purtătorul d- 
cuvânt al fostului regim tali 
ban, a revendicat atacul d. 
sâmbătă, afirmând că șas< 
polițiști au fost uciși, iar alț 
șapte au fost capturați de tali 
bani.
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Pentru proiectele în
domeniul agricol realizate de tineri în zonele 
montane, contribuția SAPARD pe care po
tențialii beneficiari o pot obține, a fost majo
rată la 65% din valoarea investiției, iar pen
tru proiectele privind exploatațiile agricole 
ale tinerilor fermieri, în zona montană, la 
60%. (L.L.)

Proiect în premieră în județ

• 6t5WS^It5W<s¥£ Consilierii locali au apro
bat delegarea în mod direct, prin concesio
nare, a gestiunii serviciului public de ali
mentare cu apă potabilă și canalizare a 
Hunedoarei, către APA PROD Deva. (C.P.)

Evazioniștii de ieri, 
găinarii de azi!

Tiberiu Stroia________________
tlberiu.stroia0lflforn1medta.ro

Dacă ar fi să mă uit în gura Iu' Isărescu 
(ăla de-și exersează semnătura pe 

bancnote), șmecheria aia cu tăierea zerourilor 
din coada leului s-a făcut pentru a-i reda 
monedei naționale demnitatea. Adică, cum ar 
veni treaba, monedele alea cu aere de capi
talist, nu se vor mai uita la leul nostru ca la 
un fel de proasta satului. Sau, mai pe limba 
noastră, denominarea e ca un implant de sili
con a la Daniela Gyorfi. Făcut cu gândul, că 
rătăcindu-ți privirea prin decolteul ei, nu rea
lizezi că de fapt n-are nici o valoare.

■ în 5 țări europene 
s-au depistat cazuri de 
trafic de ființe umane 
ce provin din județ.

Sanda Bocaniciu
sanda.hocaniciu0informmedia.ro

Deva - Pentru descoperirea 
traficanților se lucrează in
tens, în fiecare județ, la ni
velul Inspectoratelor de Po
liție cât și al organizațiilor 
neguvernamentale, ce pun în 
practică diverse proiecte în 
acest scop. Unul dintre aces
tea a fost lansat ieri, la Deva, 
de Fundația „Conexiuni” în 
parteneriat cu Centrul Zonal 
de Combatere a Crimei Orga
nizate și Anti drog Alba lulia. 
Scopul proiectului, finanțat 
de UNICEF, este de a preveni 
și combate traficul de per
soane și, în special, cel al

Reprezentanții Fundației Conexiuni au tras un semnal de alarmă (Foto: Traian Mânu)

minorilor. El se va desfășura 
pe o perioadă de 9 luni în 
județele Hunedoara, Alba și 
Sibiu și, în vederea realizării 
scopului propus, vor fi antre
nate cât mai multe instituții 
într-un parteneriat local, prin

organizarea unor mese 
rotunde. O asemenea acțiune 
are loc azi. O altă formă de 
derulare a proiectului este 
organizarea campaniei de 
informare și prevenire a trafi
cului de persoane „Caravana

Antitrafic - Pleacă Legal”, ce 
se va derula în 10 orașe din 
cele 3 județe. Se vor împărți 
materiale informative și se 
vor organiza dezbateri cu pro
fesorii și elevii, precum și cu 
populația din zonele de risc.

Inundațiile au făcut ravagii

Și totuși lăsând la o parte vrăjeala lui 
Isărescu, denominarea a reușit ceea ce 

uasescu nici nU visa. Pur și simplu a transfor
mat marii evazioniști în găinari. Parcă-I și văd 
pe lacubov zornăindu-și din nou cătușele și 
strigând din toți bojocii că e acuzat de o ne
norocită evaziune fiscală de... 10 milioane de
lei. Mai mult, există posibilitatea ca marii 
evazioniști să ajungă, în sfârșit, prin pușcării. 
Pentru simplu motiv tă Justiția e înt^oeauna 
chioară când e vorba de găinăriiW4a«Mg!» 
doi lei.

Fără curent la Vețel
Deva (C.P.) - Electrica Deva va începe azi 

lucrările de verificare și reparare a rețelei 
electrice din zona Vețel distrusă sâmbătă, 
în cursul zilei va avea loc prima întreru
pere de energie electrică, urmând ca pe toa
tă perioada în care vor avea loc verificările, 
intervalele orare în care se vor desfășura 
lucrările să fie anunțate în prealabil. Spe
cialiștii Electrica Banat, Sucursala Deva 
analizează cauzele producerii acestui inci
dent, urmând să se elaboreze, în cel mai 
scurt timp, o concluzie finală. Potrivit pri
melor estimări, în urma furtunii puternice 
din noaptea de 8 spre 9 iulie, un trăsnet a 
lovit un stâlp din linia de joasă tensiune 
din Vețel, provocând deteriorarea apara
telor electrocasnice și electronice din circa 
zece gospodării alimentate din sursa respec
tivă. Toți clienții afectați vor fi despăgubiți 
conform contractului de furnizare.

■ 90 de gospodării, 
zeci de ha de teren și 
un mort arată bilanțul 
inundațiilor din Vale.

Ina Jurcone
ina.jurcane@iiifarmmedla.ro

Uricani - Comitetele locale 
pentru situații de urgență din 
zonele afectate împreună cu 
forțele și mijloacele Inspec
toratului pentru Situații de 
Urgență „Iancu de Hune
doara”, Jandarmeriei, Salva- 
mont Lupeni și Inspectoratu
lui Județean de Poliție, sub 
directa coordonare a pre
ședintelui Comitetului Ju
dețean pentru Situații de 
Urgență acționează de mai 
bine de 28 de ore pentru limi
tarea efectelor inundațiilor 
produse. „Familia a cărei 
casă a fost complet distrusă

de alunecările de teren va pri
mi ajutor din partea Prefec
turii pentru construirea unei 
alte locuințe”, declară Dan 
Pricăjan, subprefectul jude
țului care s-a deplasat ieri la 
Uricani pentru o primă esti
mare a dezastrului.

Din cauza fricii, o femeie 
de 65 ani, din orașul Uricani, 
și-a pierdut viața. „Femeia, ce

locuia în suburbia Valea de 
Brazi, a plecat să aducă apă 
de băut de la o fântână aflată 
în apropierea locuinței. La un 
moment dat, în spatele casei 
locuite de Maria Rădoi a avut 
loc o alunecare de teren. Din 
cauza fricii, femeia a făcut un 
atac de cord și a decedat”, a 
anunțat luni primarul 
localității, Dănuț Buhăescu.

Valea de Brazi a fost cea mai calamitată

Accident de 
muncă

Deva (M.T.) - Un băr
bat de 35 de ani a fost 
accidentat în subteran, 
în timp ce trecea prin 
fața unui concasor. Poli
ția Lupeni a fost sesizată, 
telefonic, de către dis
pecerul de serviciu de la 
E.M. Lupeni, despre fap
tul că, ta subteran lăcă
tușul Ionel BL, de 35 ani, 
din Lupeni, a fost acci
dentat. în timp ce se afla 
în fața concasorului, a 
sărit o bucată dintr-un 
bulgăre de cărbune care 
l-a lovit tei țibie, jh urma 
lovftctâi 'âmM ih <>st 
fracturată. Bărbatul a 
fost internat la Spitalul 
Lupeni și s-a dispus efec
tuarea unei anchete pen
tru stabilirea cauzelor 
producerii accidentului.

Deva (M.S.) - Organizația 
Județeană Hunedoara a Par
tidului România Mare salută 
ideea alegerilor anticipate și 
speră că acest lucru se va 
înfăptui cât mai devreme, a 
declarat ieri, într-o conferință 
de presă, președintele filialei, 
Mircea Nedelcu.

Organizația speră să ob
țină, în cazul alegerilor anti
cipate, 20 la sută din op
țiunile electoratului hune- 
dorean, ceea ce ar aduce fili
alei județene a PRM 2 locuri 
de senator și 2 de deputați.

în perspectiva alegerilor 
anticipate, președintele Par

tidului România Mare, filiala 
Hunedoara a menționat că 
organizația pe care o re
prezintă va desfășura o „cam
panie electorală civilizată” și 
că nu vor fi încheiate alianțe 
cu PSD, PNL sau PD.

Mircea Nedelcu a apreciat 
că este devreme pentru a se 
gândi la o structură a listelor 
de candidați ai Partidului 
România Mare filiala Hune
doara, însă a precizat că își 
va depune candidatura pentru 
un loc de parlamentar, fără să 
precizeze pentru care dintre 
cele două camere ale legisla
tivului.

600 miliarde pentru trăzi
Deva (I.J.) - Toate stră

zile din Deva vor suferi o 
operație de cosmetizare, de
clară Mircia Muntean, pri
marul Devei. Afirmația vine 
ca urmare a unei scrisori 
deschise, primite de la un 
grup de locuitori deveni de 
pe străzile Bălata, A. 
Vlahuță și Mureșului care 
s-au plâns că de 12 ani de 
când e primar Muntean, li 
se răspunde că „urmează să 
executăm lucrări de repa
rații pe străzile dvs.”, dar 
nu se întâmplă nimic con

cret Gropile din carosabil 
prezintă adâncimi de 20-30 
cm.

„Da, Intr-adevăr, străzile 
arată cumplit. în 12 ani nu 
s-a găsit o modalitate care 
să dea posibilitatea pri
măriei să ia un credit pen
tru refacerea infrastructurii 
orașului. Abia acijșj ayem 
această posibilitate și din 
august vom demara lucră
rile. Va fi vorba de toate 
străzile Devei, în circa un 
an veți vedea o schimbare 
radicală”, declară Muntean.

Caricatură de Liviu Stănilă

Reviriment bursier
Deva (C.P.) - Tranzacțiile la 

Bursa de Valori București au 
cunoscut un trend ascendent, 
ieri, după ce evenimentele 
interne și externe petrecute 
săptămâna trecută au afectat 
negativ activitatea acestei 
instituții. „în ședința de luni, 
indicele BET a cunoscut o 
apreciere de 1,37%. Indicele 
BET-FI- indice care caracte
rizează evoluția SIF-urilor- a 
crescut cu 0,97%. în ceea ce 
privește creșterea valorii 
acțiunilor companiilor petro
liere, ea s-a datorat atât 
majorării prețului la barilul 
de petrol, cât și apropierii 
datei când se vor face publice 
rezultatele economico-finan- 
ciare pe primul semestru al 
anului”, a declarat Ovidiu 
Șerdean, director IFB FIN- 
WEST Deva.

expertul tău

\

luni - vineri 10,00-19,00 
sâmbătă 10,00 - 14,00

Deva Calea Zarandului nr. 43 tel. 0354 100 066
RECLAMĂ

tlberiu.stroia0lflforn1medta.ro
sanda.hocaniciu0informmedia.ro
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ISBte- S-a născut scriitorul Alexandru Ivasiuc ("Păsările"; 
«Qofc de vânătoare») (m. 4.03.1977)

1912-S-a născut monahul și scriitorul Nicolae Steinhardt 
(Jntreviață și cărți", "Prin alții Site sine", "Jurnalul feri
cirii", “Dăruind, vei dobândi" (m. 29.03.1989)
1909 - S-a născut filosoful Constantin Noica, membru 
titular ppst-mortem ah Academiei Române (n. 
12/24.07.1909 .- m. 4.12.1988)
1882 ~ S-a născut matematicianul Traian Latescu, mem
bru de onoare post mortem ai Academiei Române (m. 
15.06.1929)
1797 - A murit lenăchiță Văcărescu, poet, biolog, istoric 
(n. 1740)

s
data 

de 12 iulie sărbătoarea Sfinților Mucenici 
Proclu și Darie și a Sfintei Veronica.

‘ (Foto: arhivă)

Calendarul religios machează în

■ VSve

47

21 mart.-20 apr. __ _ __________ '■

Abil și tenace în abordarea problemelor de serviciu, nu 
aveți scrupule când e vorba de cariera dv. Sunt posibile 
bucurii în dragoste.

21 apr.-20 mai

Trebuie să dați dovadă de încredere și răDdare în relația 
cu partenerul. Nimic nou nu pare să se întâmple, și doar 
un fel de continuitate.

21 mai-20 iun________ ________________________

Tranzacțiile financiare au rezultate neașteptat de bune. 
Informațiile primite vă avantajează, dar verif icați-le înain
tea folosirii.

21 iun.-20 iul. .. Jfc __

Sentimentele devin mai stabile și satisfacțiile sunt în 
creștere. Primiți asigurări că dorințele dv vor fi satisfăcute.

21 iut.-20 aug. _ ____________  ______
Curiozitatea dv atinge cote maxime. îndrepiați-vl spre 
studiu și obțineți rezultate deosebite. Poate aveți contro
verse cu sexul opus.

21 aug.-20 sept. <_

Mintea vă e plină de idei, dar nu e momentul să le puneți 
în practică. 0 discuție aprinsă cu un apropiat vă bulversează 
pentru un.timp.

21 sept.-2O oct. ........ . ....

La serviciu sau acasă vi se cere sfatul într-o situație deli
cată. Folosiți-vă experiența de viață, dar nu oferiți sfatul 
dv ca ultimă soluție.

21 oct.-20 nov.

Nimic nu vă poate opri să dovediți celorlalți ce puteți face 
când sunteți hotărât. Vă simțiți plin de energie, mai 
ambițios și mai bogat.

21 nov.-20 dec. •

Energie electrică
Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice:
08.30-15.00 Satul Vețel

Gaz metan ____________________________________________
Nu se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva.'

Apă ______________ ____________________________________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva: 
08.00-12.00 Str. A. Vlaicu, Izvorului, Sabin Drăgoi 
08.00-13.00 Cart. Dorobanți

Soluția integrantei din numărul 

precedent: M - I - S - A - 

COSMETICA - DANS - UNS - CAR

- TP - EA - A - EC - ATE - LS - 

RARE - R - ACEL - NOI - SPUMOS

- BM - URA - TARE - ANA - BU

CAL - V - TRUC - ZA - AF - IR - 

ARDE - CREAT - DATE

TELEFOANE VTIL£
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica_____ 929
Dispecerat gaz_______227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri ț 981
Jandarmerie ; 956
Poliție < 955
OJ.P.C. HD__________214971
Deranjamente lifi 285090

&

Din cauza oboselii e posibil să fiți din cale afară de ner
vos. Nu e exclus să vă certați cu cei din jur. Ar fi bine să 
vă stăpâniți agresivitatea.

21 dec.-20 ian.
încheiați o lucrare importantă începută demult. Vă gân
diți să începeți altceva. Familia are nevoie de dv și ar dori 
să-i acordați mal mult timp.

21 ian.-20 febr.

Vă simțiți împovărat pentru că prea mulți vor ceva de ta 
dv. Asta pentru că vreți să fiți mereu cu temele în avans.

21 febr.-20 mart.

Dacă vi se propune o colaborare, ar fi bine să nu ezitați. 
Aveți șanse să câștigați bine. Luați decizia încheierii unei 
tranzacții.

I____ ■ ___
.*-j ii • Jft* x 1 4 V'?■ ■ ' ■ • ' ' " • >

■ > y •,

730 Jurnal TVR
Sport Meteo

7:15 Grădinile 
El Italiei

7:45 Qnd minute de cultură 
830 Portul
"miracolelor

930 Sănătate pentru toții
930 Teleshopping

1030 s Misteriosul 
El John Doe

1130 s Felidty
11:55 Euro-dispecer
1230 Hărțuire 

estivală (r)
1320 Euro-Dispecer
1330 Desene 

animate
1430 Jurnal TVR Sport Meteo
1430 Teleshopping
1530 Grădinile 

El Italiei
1630 Kronica Emisiune în 

limba maghiară
16:55 Dincolo 

Q de hartă
1730 Hărțuire 

estivală
18:50 Miss World 

RomMa
1930 Jurnal TVR Sport Meteo ‘ 

3S0O Asterix șl Obelix: 
fjMisuiea Cleopatra 

{aventuri, căpriori., 
2002)

223S Starhunter 
MRJwnalulTVR 
2330 Mbs World România 
233! irime perfecte

!K15 i m
jjlfdr.rmă, coprod., 2003) 

Cu: Catherine Deneuve, 
- Rupert Everett, 
1 Ttestassja Kinski, 
: Danielle Darrieux. 

Dramă romantică, 
ecranizare a romanului 
cu același nume 

< de Choderios de 
lados..

155 Qnd minute 
de culmă

235 Jurnalul TVR Sport 
Meteo

335 Magazinul cu iluzii
13 (comedie, SUA 2002, r) 
4x6Ond minute

J-

730 Știrile Pro TV 
9:15 Tânăr și 
0 neliniștit (r) 

10:15 Destine răscumpărate 
11:15 Tu ești, tu câștigil (r) 
12:15 Zâmbete într-o

El pastilă
1330 Știrile Pro TV
13:45 Zâmbete 

într-o pastilă
14:15 Asteroidul (acțiune,

H SUA 1997) Cu: 
Michael Biehn, Anna
bella Sciorra, Zachary 
Charles, Don Franklin. 
Un asteroid de mari 
dimensiuni orbiteazâ 
pe o traiectorie care va 
duce la coliziunea sa 
cu Pământul.

1630 Tânăr și neliniștit Cu: 
g Eric Braeden, Joshua 

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

1730 Știrile Pro TV 
17:45 Tu ești, tu câștigil 
1855 Știrile sportive 
1930 Știrile Piro TV Sport 

Vremea 

2ft15 Amenințare ta bord
. 13 (acțiune, SUA 2003) 

Cu: David James Elliott, 
Terry Farrell, Stephen 
Lang, Nanei Chambers, 
Myles Jeffrey. Agentul 
FBI Kurt Novak (Davis 
James Elliott) este în
sărcinat cu capturarea 
unui criminal care, du
pă cât se pare, este 
responsabil cu asasina
rea mai multor tinere. 
Nici nu apucă detecti
vul să coboare din avi
on, că poliția australia
nă a și arestat un sus
pect în cazul crimelor 
în serie. Cum toată lu-

> mea este convinsă că 
asasinatele au fost sto
pate, Kurt se îmbarcă, 
împreună cu familia, în 
avion spre SUA.

2330 Știrile PRO IV 
2345 Walker, polițist texan 

a «a exf-9 haa »

6:10 în gura presei 
7:00 Observator Cu Sanda

Nicola. Sport
830 în gura presei (r) 
930 America's Funniest 

Home video
930 Comedia 

anima ieior
1030 Incredibil, dar adevăratl 
1030 Concurs 

interactiv
1230 îngerul 
0 păzitor

1330 Observator Cu Simona 
Gherghe

13^15 Inelul dragonului (aven- 
Hturi,

Italia, 1994)
1630 Observator 
16:45 Vwere-A trăi

0 cu pasiune (soap, 
1999, Italia) Cu: Edoar- 
do Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Velo, 
Giuditta Saltarini, Loren
zo Ciompi, Donatella 
Pompadur, Elisabeta De 
Palo

17145 9595 - Te învață ce să 
fad

1930 Observator

2030 Sport Meteo 
2030 Cei mai frumoși ani 

Emisiune de divertis
ment cu Crina Matei 

2230 Observator 
23:15 La apusul soarelui 

(thriller, SUA 1995) 
Ultima parte. Cu: Ken 
Olin, Lindsay Frost 
Anette O'Toole, Sally 
Murphy. Brad Cunning
ham a obținut întot
deauna tot ce a vrut 
Chipeș, strălucit charist- 
matic și sofisticat era 
un bărbat irezistibil. 
Când căsătoria lui cu 
cea de a patra soție, 
Cheryl, un avocat de 
succes, se destramă și 
începe lupta pentru cus
todia copiilor, Brad, 
soțul perfect pune la 
cale crima perfectă.

130 Concurs interactiv 
230 Observator (r)

730 Jessus (r) 
8:15 Culoarea 
0 păcatului (r) 

9:15 Mama vitregă (r) 
10:10 Anita Cu: Ivonne Mon- 

0tero, Jorge Enrique 
Abello, Natalia 
Streignard, Marcelo 

ezi Elluz Peraza 
12:15 Totul despre Camila 
13:15 Valentina, grăsuța mea 

gfrumoasă 
14:15 Legături de 

g familie 
1530 Jesus Cu: Joaquin Fur- 

13 riel, Malena Solda, 
Jorge Manale, Emilia 
Mazer, Mdnica Galan 

1630 Luna Cu: Gaby Espino, 
g Christian Meier, Julio 

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

1730 Poveștii! adevărate 
Emisiune cu povești 
reale despre viață, 
prezentată de Dragoș 
Stănescu.

1835 Vremea 
de Acasă 

18:10 Pariul iubirii

2030 Mama vitregă
SCu: Victoria Ruffo, Cesar 

Evora, Eduardo Capetil- 
lo, Mauricio Aspe, Ana 
Layevska

2130 Anita Cu: Ivonne Mon- 
0tero, Jorge Enrique 

Abello, Natalia 
Streignard, Marcelo 
Cezan, Elluz Peraza 

23:00 Culoarea păcatului 
030 Legături de familie 
0(reluare) Cu: Vera Fisch

er, Tony Ramos, Josă 
Mayer, Alexandre 
Borges, Ana Carbatti. 
.Legături de familie* 
(Lazos de Familia) este 
o dramă care se 
bazează în primul rând 
pe un triunghi amoros 
în care mama și fiica 
sunt îndrăgostite de 
același bărbat.

1:15 Poveștiri adevărate 
1)45 Un bărbat adevărat

730Sărută-mă 
0prastulel

(reluare)
830 Teleshopping
830 CeZar 

și tipar
930 Rebelii (r) 

1030 Tonomatol 
de 
vacanță 

11X15 Pasiuni 
12X10 Nemuritoarea (r) 
1330 Teleshopping 
1430 Desene
0 animate 

1430 Fiica 
oceanului 

1530 împreună 
în Europa 
Emisiune în 
limba germană 

1630 Cronici 
mediteraneene 

1630 Sabrina 
1730 Rebelii 
18:00 Lumea 

de aproape 
1830 Mărturii: 

Fericirile 
1930 Soția lui
0 Lorenzo

2030 Dragul de Raymond 
2030 Verdict: crimă!
2130 Jurnal TVR 
2230 Jurnalul Euronews
22.15 Culoarea nopții (thriller, 

fit SUA 1994) Cu: Bruce 
Willis, Jane Marțh, 
Rubin Blades, Lesley 
Ann Warren, Scott 
Bakula, Jeff Corey. Psi
hiatrul Bill Capa 
părăsește New York-ul 
pentru a a lua locul 
unui coleg și prieten din 
Los Angeles, ucis de 
curând. Un thriller cu o 
n'ominalizare la Globul 
de Aur pentru coloana 
sonoră.

0:20 Stargate SG-1 
2:05 Râul speranței (dramă, 
13 Franța, 1995) Partea a 

cincea.
Cu: Manuel Blanc, Car
die Richert, 
Claire Nebout,

730 Teleshopping 
730 News

Radio (r) 
7:55 Sport cu 

nuna 
830 Sunset 
0 Beach (reluare, 

dramă, SUA 
1997)

930 Dragoste 
0și putere 

10:30 Kensky 
Show(r) 

1125 Clip Art (r) 
1130 Monica (r) 
1230 Filmul și 

televiziunea (r) 
1330 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 
1425 Sunset Beadi 
1525 Dragoste și putere 
16:15 Jake 2.0 (r) 
1730 News Rad» 
1730 Cash Taxi (r) 
1830 Focus Prezintă:

Magada Vasiliu. Rubrica 
Sport prezentată de 
Radu Valcan. Rubrica 
Meteo prezentată de 
Nadira.

1930 Viața la extrem

2030 Cele două fețe ale 
^dragostei (comedie 

romantică, SUA 1996) 
Cu: Barbra Streisand, 
Jeff Bridges, Lauren 
Bacall, George Segal, 
Mimi Rogers. Profesor 
la Columbia University 
caută parteneră cu pre
ocupări similare pentru 
o relație bazată pe pri
etenie. Trebuie să aibă 
peste 35 de ani și să 
aibă doctoratul. Aspec
tul fizic nu este impor
tant Așa începe totul... 
Rose Morgan predă lit
eratura romantică la 
Universitatea Columbia, 
iar Gregory Larkin predă 
matematica la aceeași 
școală.

2230 Cash Taxi Cu: Gabi 
Jugaru

2230 Trăznițl în NATO 
2330 Focus Plus Prezintă: 

' •’' ^-î-aî__▼______

725 Pe platourile de filmare
H Episodul 28

830 Al naibii tratament! 
(Comedie, SUA 2003) 

9:45 Povestea lui Robert
ISWraight (Dramă, Cana

da, 2003)
1120 Ce zi feridtăl (Come-

13 die, Danemarca, 2004) 
1330 Tom și Thomas (Aven-

Stori, Olanda, 2002) 
14:50 Cinema, cinema, cine

ma Episodul 28 
15:20 Tandrețea cailor

H sălbatici (Dramă, Cana
da, 2002)

16:55 Poftiți la masăl (Come
die, Franța, 2003) 

18x45 Hollywood: Necenzurat 
Jack Nicholson

19:15 Al naibii tratament)
H (Comedie, SUA 2003) 

Cu: Adam Sandler 
2130 Carnivale Ep. 21 - Lin

coln Highway 
2230 Totul despre sex Ep. 85

- Efectul de domino 
2230 Totul despre sex Ep. 86

- Unu
2335 Obsesia (Dramă, SUA 

2002)
0:40 Tentațiile Jessicăi Stein
H (Comedie, SUA 2001). 

2:15 Frida (Dramă, SUA
02002)

4:15 Răsplata (Dramă, SUA

0930 Știrile IV Sport 0930 Fot
bal Spania: Villareal - Espany- 
ol 1030 Știrile TV Sport 10:15 
Fotbal Spania. Villareal - Espa- 
nyol 1130 Știrile TV Sport 
11:15 Teleshopping 1130 Hand
bal masculin: Steaua - Univer
sitatea Timișoara 12:00 Știrile 
TV Sport 12:15 Handbal mas- 

' culin 1330 Știrile TV Sport 
; 13:15 Formula 3 14:00 Știrile

TV Sport 14:10 Fotbal: Man
chester United - Liverpool 1630 
SuperSpania 18:30 Știrile TV 
Sport 19:00 Anglia cucerește 
America 2130 Știrile TV Sport 
2130 Superfotbal Betis - Real 
Madrid. Real Madrid a cerut un 
răspuns până pe 8 iulie în priv-

0630-07.00 Observator - 
Deva (r)

16.30-16.45 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

1030 Povestea doamnei Lam 
bert (dramă, SUA 
1991)

12.15 Război intergalactic (I) 
(SF, coproducție, 2004]

1445 La început a fost cuvâr 
tul (II) (dramă, SUA 
2000)

1630 Fata lui Johnny (dramă 
Canada, 1994)

18.15 Povestea doamnei Lam 
bert (dramă, SUA 
1991, r)

20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Domnul Muzică (come

die, Canada, 1998)
2245 Jordan (s)

09.00 Mania motocicletelor 
10.00 Construcții din fiare 

vechi
11.00 Natura în stare brută 
12.00 Vânătorii de mituri, Ful 

gere/ Cercei în limbă 
13.00 Mistere, Dezvăluiri 

despre Roma
1400 Cazinouri americane 
15.00 Mania motocicletelor 
16.00 Construcții din fiare 

vechi
18.00 Hoți îndrăzneți, Gang

sterii din Tunelul Berlin 
ului/Bandiții de 90 

, 19.00 Tehnologie extremă, 
Sky City - Tokio

20.00 Aventuri la pescuit cu 
Rex Hunt

2030 Pescuit extrem 
2130 Aglomerație în aer 
*)*1 AA VânSitnrii r4a mitiiri
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• Curățare. 15 deținuți de la Penitenciarul 
Târgu Jiu vor lucra, pe baza de contract, 
timp de două luni, la curățarea Defileului Jiu
lui împreună cu angajații de la Drumuri 
Naționale. (I.J.)

• Concesionare. Primăria Hunedoara va 
concesiona 2 activități ale serviciului de salu
brizare. Se vor organiza licitații pentru servi
ciul de curățenie a căilor publice (redevență 
de 2000 lei noi/lună, pe o durată de 5 ani) 
și reciclării deșeurilor (redevență de 3000 lei 
noi/lună, pe o durată de 8 ani). (C.P.)

Șlefuirea 
marmurei este 
o operațiune 
care se poate 
executa numai 
manual, 
întrucât nici 
un utilaj oricât 
de performant 
ar fi nu are 
precizia și 
finețea unui 
șlefiiitor spe
cializat. în con* 
secință, la 
secția de profil» 
din cadrul SC | 
Marmosim SA j 
din Simeria se I 
realizează sute | 
de ore de 
manoperă pen-1 
ta finisarea 
obiectelor pro- ] 
duse din mar- i 
mură.

(Foto: Traian Manî|
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Alțî patroni la Casial?
Deva (C.P.) - Consiliul director al Heidel

bergCement a anunțat că agreează prețul de 
6,5 miliarde euro oferit de firma germană 
Spohn Cement pentru preluarea companiei. 
Oferta Spohn, valabilă până pe 12 august, 
prevede prețul de 60 de euro pentru o 
acțiune a HeidelbergCement. Compania 
Spohn, controlată de omul de afaceri Adolf 
Merckle, a mai informat că va utiliza divi
dendele viitoare ale HeidelbergCement pen
tru a plăti dobânzile datoriilor, strategia 
HeidelbergCement nefiind modificată.

Inspectori în ofsaid
HeidelbergCement în România

Grupul german HeidelbergCement este 
imul din cei trei jucători care controlează 
piața românească a cimentului, alături de 
Lafarge (Franța) și Holcim (Elveția). Hei
delbergCement este prezent pe piața 
românească din anul 1998, când a cumpărat 
pachetul majoritar al societății Moldocim 

’>) Bicaz. în 2000, Heidelberg â devenit acționar 
majoritar al societății Casial Deva, iar din 
2003 deține pachetul majoritar de acțiuni 
al producătorului de ciment Romcif Fieni. 
în luna iulie 2004, unitățile grupului german 
în România au fost reunite în cadrul com

paniei Carpatcement Holding.

in Pakistan cresc peste o sută de varietăți 
de mango. Dintre acestea, aproximativ 
zece sunt cultivate în cadrul unor plan
tații. Fructul este destinat în mare parte 
exportului. (Foto: epa)

■ Șapte agenți de ocu
pare a forței de muncă 
controlați de ITM-iști se 
ocupau cu altceva.

iNA JURCONE______________________
Inajurcane0lnfonnniedla.ro

Deva - Campania națională 
declanșată de Inspecția Mun
cii i-a luat la bani mărunți pe 
agenții comerciali care aveau

- să aibă activitatea principală „selecția și plasarea forței «te munrf" cod 
CAEN 7450:
- să He înregistrate la HM
- să dispună Se spațiul șl dotările pentru, o bună desfășurare a activității
- să organizeze o bancă de date care săcuprindă ofertele și solicitările 
pentru străinătate
-.să încheie cu persoane fizice și juridice din străinătate contracte care 
conțin oferte ferme
- să încheie contracte de mediere pe tegea 156/ 2000
- să asigure încheierea contractului individual de muncă între angajatorul 
străin și cetățeanul român

■: ........

Asigurări obligatorii
Deva (C.P.) - Asigurarea lo

cuințelor va deveni obligato
rie cel mai târziu în ianuarie 

Cursul valutar BNR - 12 iulie 2005

2,9804 lei1 dolar

1 euro 3,5792 lei

1 liră 5,1967 lei

1 gram aur 40,7112 lei b

4
-

Societatea Preț Variație

2006, a declarat ministrul de
legat pentru lucrări publice și 
amenajarea teritoriului, Las- 
zlo Borbely, care a precizat că 
proiectul nu a fost finalizat și 
se află încă în discuții.
Realitatea obligă!

în prezent, asigurarea 
locuințelor este facultativă. 
Fostul Guvern, a propus, în 
2002, un proiect de lege 
privind introducerea asigu
rării obligatorii pentru lo
cuințe. Proiectul prevedea și 
subvenții pentru categoriile 
defavorizate, dar nu a fost 
pus în aplicare. „Oamenii tre
buie lăsați să aleagă, pentru

rX

închidere (lei/acț)(%)
1. SNPPETROM 0,4500 +4,65
2. SIF1 BANZ CRiȘANA 1,2300 +0,82
3. TLV 0,2600 +0,66__ _
4. BRD________ suspendat______ .
5. IMPACT _________ 0,3800 -0,52__
6. AZOMUREȘ_______ -5,00______________
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,6400 +1,59
8. ROMPETROL 0,0805 +0,88

RAFINARE (RRC)________ ■ ■
9. HABER_________ suspendat
10. BCCARPATICA 0,4450 +0,23
11. DECEBAL 0,0095 -4,04
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA 
b-dul Decebal, bl. R. parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Economia euro în pericol!
Deva (C.P.) - Creșterea eco

nomică a celor 25 de state 
membre ale UE va fi cu 0,2% 
sub nivelu) anunțat de 
Comisia Europeană în luna 
aprilie, în cazul în care prețul 
petrolului se menține la 
cotele actuale, a afirmat 
comisarul pentru Afaceri 
Monetare, Joaquin Almunia. 
Din acest motiv cei 25 de 
miniștri ai statelor UE se vor 
reuni azi pentru a reevalua 

ca obiect de activitate selecția 
și plasarea forței de muncă în 
străinătate.

„Din aceste nouă agenții 
de ocupare a forței de muncă 
din județul Hunedoara, con
trolate de inspectorii noștri 
doar două aveau acte în re
gulă că se ocupă într-adevăr 
cu ceea ce scria în actele de 
constituire a societăților. La 
societățile depistate cu aba
teri de la legislație, per

că tot ce este forțat nu este 
bun. Nu este nevoie de obli
gativitate, ci de responsabili
tate. Spre exemplu, să luăm 
cazurile oamenilor ale căror 
case au fost distruse de recen
tele inundații și care în 
majoritate nu au avut asi
gurări pe locuințe. Și de aici 
putem afla răspunsul privind 
necesitatea unei asigurări în 
acest domeniu. Este adevărat 
că a-ți face o asigurare pen
tru locuință depinde de veni
turile pe care le ai, de prio
rități, dar depinde și de mo
dul nostru de gândire. Câtă 
vreme o casă este importantă, 
asigurarea ei trebuie să fie o 
prioritate”, ne-a declarat Alu
na Popescu, consultant asi
gurări.

previziunile economice. Cea 
mai afectată va fi, economia 
Germaniei, care este în fapt 
motorul zonei euro. Pro
blemele economice din spațiul 
Schegen se vor resimți clar și 
în România. Influențele ex
terne se pot materializa cel 
mai probabil într-o amânare 
a aderării. Și există deja voci 
care susțin acest lucru! Să fii 
început să „gâfăie,, economia 
continentală?

soanele interesate au depus 
solicitări pentru angajare în 
străinătate pentru agricul
tură, construcții, menaj. în 
contextul controalelor, inspec-

Două dintre 
firme au cola
borări finalizate 
cu contracte indi
viduale în dome
niul artistic în 
Japonia și Italia.
Iacob Horea Ratiu

torii au dispus măsuri de 
remediere a neconformităților 
constatate, conform legii”, 
precizează Iacob Horea Rațiu, 
inspector șef la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Hune
doara. Cele două firme con
trolate selectau și pregăteau 
colaborări cu firme din Italia 
și Japonia pentru dansatoare.

Ești cel mai bun elev!
A

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

* dru și tu și

CWAfflW.
tul să afle 

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

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

Bursă pentru 
cercetare

București (I.J.) - Orga
nizația UNESCO va oferi 
tinerelor cercetătoare un 
număr de 15 burse, în 
valoare de 20.000 de 
dolari fiecare, fiind astfel 
încurajate să își contin
ue cercetările în centre 
de referință pe plan mon
dial prin „For women in 
Science”. în fiecare an, 
cinci cercetătoare, fie
care dintre ele fiind 
reprezentanta unui con
tinent, vor fi recompen
sate pentru contribuția 
adusă la progresul știin
țific. Anul acesta, data 
limită pentru trimiterea 
dosarelor de înscriere 
pentru bursa „For 
Women in Science” este 
15 august. Ele vor fi 
trimise la Comisia 
Națională a României 
pentru UNESCO?

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

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

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

CONCURS

Inajurcane0lnfonnniedla.ro
mailto:viorica.roman@informmedia.ro


HAȚEGUL IN SARBATOARE

n^’

Pagină realizată de 
Sorin Flori
(Foto: Radu lacob)

Hațeg - Sfârșitul de săptămână a adunat hateganii 
și n ai‘ în zona de agrement a orașului, unde 
lumea a profitat din plin de Zilele Orașului Hațeg și 
de Festivalul Cultural Artistic „Hategana”. Festivitatea 
de deschidere a avut loc vineri, în prezența a numeroși 
localnici, precum și a reprezentanților oficialităților 
locale și județene.

Nicolae Timiș, primarul orașului Hațeg, afirma în 
deschidere că a venit vremea ca oamenii să-și amin
tească de tradiția și istoria Hațegului. Primăria a orga
nizat astfel un periplu prin istoria Tării Hațegului, 
care a început cu o vizită la muzeul orașului, unde s- 
au putut admira exponate, datând încă din anul 1835.

Casa de Cultură a organizat cu această ocazie o 
expoziție de pictură, lingogravură, sculptură, printre

Folclorul la el acasă
Duminica a scos îh evidentă încă 

odată cât de mult iubesc oamenii fol
clorul, prezenta acestora fiind cu 
adevărat grăitoare, 15.000 de oameni 
bucurându-se de un adevărat spec
tacol, la care au participat Mariana 
Anghel , Lidia Benea Matei, Mari
ana Suciu Lupo, Caludia Sofian, 
Ovidiu Olar, Lia Ciobanu, Eugen 
Mihăilă, Ovidiu Homorodean, 
ansamblurile Nedeia Novac din 
Gorj, Cununița din Sânta Ana, 
Bujorii muntelui, și multi alții, toti 
primind pe lângă căldura 
hateganilor și câte o diplomă din 
partea primăriei. 

pubHcitar

cei care și-au prezentat operele fiind un talentat 
băietei de doar 12 ani, Tripan Andrei Ovidiu, un 
nume de care vom mai auzi.

Iubitorii de carte au avut parte de lansarea 
volumului de poezie „Rostirea lui Zamolxis”, a poe
tului Râul Constantinescu.

Seara de vineri s-a încheiat cu un spectacol fol
cloric, unde au participat cunoscuti interpreti de 
muzică populară, spectacol încheiat cu recitalul 
lui Lele Crăciunescu.

Ziua de sâmbătă a fost dominată de Festivalul 
international Carpatica, festival care a reunit 9 
țări participante: Slovacia, Serbia-Muntenegru, 
Turcia, Ungaria, Grecia, Italia, Slovacia, Georgia, 
România. ■ <

» 1

Atracția serii a fost Puiu 
Codreanu, un interpret care 
nu mai are nevoie de nici o 
prezentare, multi dintre cei 
prezenti fiind copleșiți de 
melodiile sale.

Cireașa de pe tort a 
reprezentat-o un spectacu
los foc de artificii, care și- 
a meritat toti banii, așa 
după cum afirmau cei 
prezenti.

Hateganii au demonstrat 
prin această sărbătoare că își 
merită tot respectul nostru 
pentru ce au realizat.

1
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• Sofronie vrea să se retragă. Gimnasta 
Daniela Sofronie a anunțat, ieri, că 
intenționează să se retragă din activitatea 
sportivă și a primit timp de (răz)gândire o 
săptămână din partea FRG. Octavian Belu a 
afirmat că intenția gimnastei nu se va mate
rializa, argumentând că "gimnasta nu a invo
cat probleme debănătate". (C.M.)

s P 0 1î T

• Cupa Românjei. în județul Hunedoara fa
za I a Cupei RorUSniei se va desfășura la 20 
iulie. Este vorba le partida dintre CFR Mar- 
mosim Simeria și CS Petrila, care se va des
fășura la Simeria, începând cu ora 18. Jocu
rile din această etapă se desfășoară în sistem 
eliminatoriu, într-o singură manșă. (V.N.)

imnasreie pe 
podium la Bac
■ Alexandra Eremia și 
Floarea Leonida au 
promovat cu brio exa
menul maturității.

Deva (C.M.) - Campioanele 
olimpice la JO Atena 2004, 
Alexandra Eremia și Floarea

Leonida, au promovat exame
nul de Bacalaureat cu rezul
tate foarte bune, dovedind că 
performanța sportivă poate fi 
îmbinată cu o bună pregătire 
la școală. Alexandra Eremia 
a obținut media generală 9,17, 
iar colega sa, Floarea Leoni
da a reușit un 8,99. Aflate în Alexandra Eremia spunând parcă „La revedere!" școlii din Deva

Colegiul Național Sportiv 
se modernizează

Deva (V.N.) - Printr-o hotărâre a Consi
liului Local Deva, Colegiul Național Sportiv 
din localitate va beneficia de aproape un 
miliard de lei de la bugetul local pentru 
unele modernizări. Mai exact, este vorba de 
amenajarea unor grupuri sanitare într-o 
suprafață de 110 mp rămași disponibili prin 
dezafectarea punctului termic din incinta 
colegiului.

Lucrările constau în realizarea unor
pereți despărțitori din zidărie de BCA și fi
nisaje interioare prin placarea pereților cu 
faianță și zugrăveli lavabile, cât și înlo
cuirea pardoselilor existente cu placaje de 
gresie antiderapantă și înlocuirea în tota
litate a instalațiilor electrice și sanitare.

De asemenea, n urma degradării acoperi
șului, este necesară repararea hidroizolației

1.
>. /O

7.150,000
8.450.000

__ _
1. Glotfr te»'.,
2. Mineral Tfl
3. Constructorul HI 
iHiftiwI L"-ani
5. foHdrfll Vata
6. MetafOi fefisciot

7. Univ.Paaaatni '
8. Victoria Călan
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Marmosim se reunește
Simeria (V.N.) - Mâine, lotul echipei de 

fotbal CFR Marmosim se va reuni în ve
derea începerii noului an competițional. 
Alirel Biriș, directorul sportiv al clubului, 

- ne-a precizat că reunirea lotului se produce 
cu o săptămână mai devreme decât era pla
nificat, întrucât în scurt timp urmează me
ciul din faza I din Cupa României. Biriș a 
spus că se va merge și în continuare pe pro
movarea tinerilor din lotul de juniori, fără 
achiziții de la alte* echipe. Istrate, Vladu, 
Șoș, Buta B. și Stanciu sunt câțiva dintre 
aceștia.

Componențli echipei CFR Marmosim Simeria

Alexandra Eremia 
Limba Româna oral 10

Floarea Leonida 
Limba Română oral 10

Limba Română scris 6,65 Limba Română scris 6,65
Engleză oral 10 Engleză oral 10
Geografie 9,40 Geografie 8
Măiestrie sportivă 10 Măiestrie sportivă 10
Anatomie 9 Anatomie 9,30

cantonament la Constanța, 
gimnastele au primit vestea 
promovării examenului, tele
fonic, de la conducerea CNS 
Cetate Deva. „Dictonul latin 
Mens Sana In Corpore Sano 
se potrivește perfect acestor 
sportive de nivel olimpic. Va
loarea lor se reflectă și acum, 
după examenul de Bacalau
reat. Din acest moment cred

că ele se pot declara studente, 
pentru că orice universitate 
din România și-ar dori aseme
nea absolvente”, afirma Mari- 
nică Pîrvănescu, directorul 
Colegiul Național Sportiv din 
Deva. Din cei 71 de candidați 
înscriși la centrul de la CNȘ 
„Cetate", doar doi au fost res
pinși la proba scrisă de lim
ba română.

Concurenta în ținută casualLoredana în costum de baieLa antrenament

Sunt o rebelă cumințită prin sportII
■ Loredana e o fire 
veselă care își dorește 
gemeni pentru că e o... 
specialistă a vitezei.

ClPBIAW MABIHUț
dprian.mMinut@informmedh.ro

Hunedoara - Ultima etapă 
a concursului „Miss Sport” 
are ca protagonistă o specia
listă a sprintului. Loredana 
Negrean, aleargă în cursele 
de 200 și 400 metri, și chiar 
dacă din obișnuință a răspuns 
în viteză întrebărilor, a reușit 
să ajungă cu bine la... linia de 
sosire.

CUVÂNTUL LIBER: Ce avantaje 

are o persoană care practică 

sportul?

Loredana Negrean: înainte de 
a veni la atletism eram oare
cum rebelă și timidă. Grație 
sportului sunt mai disci
plinată, m-am maturizat și 
am devenit foarte sociabilă, 
în plus, am o bună condiție 
fizică și un corp armonios.

Cil.: Care a fost cea mai 
mare provocare?

L.N.: Cel mai mult am luptat 
să reușesc să îmbin sportul 
cu școala. Mi-a mai rămas a- 
cest an să sper că voi reuși să 
devin campioană națională, 
întrucât la anul sunt în clasa
a XH-a și școala va trece pe 
primul plan, pentru că ur
mează bacalaureatul.

C.L.: Ai avut și dezamăgiri?

L.N.: Nu am făcut o tragedie 
din nereușite. Am continuat 
să sper că va veni soarele și 
pe „culoarul” meu.

C.L.: Care sunt calitățile tale? 

Ce te deranjează la persoana 

ta?

L.N.: Sunt ambițioasă și 
puternică, dovadă că la antre
namente muncesc foarte mult 
chiar dacă uneori mi-e foarte 
greu, existând situații în care 
mi-a fost rău. Ca fire sunt 
veselă și sufletistă, astfel că 
râd aproape din orice și plâng 
chiar și la câte o mică ceartă 
cu colegele. încerc să nu mai

A
vorbesc atât de mult și să nu 
mai pun totul la suflet.

C.L.: Ești o bună gospodină?

L.N.: Deocamdată mă bazez 
pe mama și pe sora mea mai 
mare. Am învățat și eu să 
gătesc ciorbe acre, că îmi plac
foarte mult și sarmale și cred 
că până la căsătorie voi fi 
„valabilă” la acest capitol.

C.L.: Ce ar trebui făcut pen

tru o lume mai bună?

L.N.: Mi-e foarte milă de
cerșetori, în special de copiii
care cerșesc. Dacă oamenii

Loredana Negrean

bogâți sau eu funcții impor
tante ar fi mai sufletiști și ar 
înțelege că și acești oameni 
merită să trăiască decent 
poate s-ar elimina sărăcia. La 
Hunedoara mi-ar plăcea să fie 
curățenie și să se facă fântâni 
arteziene.

C.L.: Ce calități crezi că are 

bărbatul ideal?

L.N.: Cine are simț al umo
rului, mă respectă și reușește 
să mă înțeleagă e perfect pen
tru mine. Frumusețea nu con-
tează, trebuie doar să-mi pla
că mie băiati

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

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

X

IURNAL

CONCURS

mailto:dprian.mMinut@informmedh.ro


marți, 12 iulie 2005

Americanul Nicky 
Hayden (Honda) a câștigat, 
duminică, Marele Premiu al 
SUA, clasa MotoGP, a opta 
etapă a Campionatului Mon
dial de motociclism viteză,

care s-a disputat pe circuitul de la Laguna 
Saca. Hayden a fost urmat de cei doi piloți 
ai echipei Yamaha.(MF)

• Surpriză. Tenismanul britanic Greg 
Rusedski, cap de serie numărul 3, a 
câștigat, duminică, turneul de la Newport, 
dotat cu premii în valoare totală de 355.000 
de dolari, informează AFP. Rusedski l-a în
vins, în finală? cu scorul de 7 - 6 (7/3), 2 - 6, 
6 - 4, pe americanul Vince Spadea, cap de 
serie numărul 2.(MF)

Ahn Jung-hwan (s) va juca în Franța. (Foto: era)

Japonez la FC Metz
Mats (MF) - Mijlocașul sud-coreean al 

echipei japoneze Yokohama F Marinos, Ahn 
Jung-hwan, va juca din sezonul viitor la for
mația franceză FC Metz, a anunțat site-ul 
goal.com. Ahn, in vârstă de 29 de ani, și-a 
încheiat înțelegerea cu gruparea japoneză 
șl a semnat un contract pe un sezon cu 
Metz, urmând să primeâsbă un salariu anu
al de 600.000 de dclâfiv Ahn Jung-hwah a 
fost vedeta reprezentativei sud-coreene la 
Cupa Mondială din anul 2002, atunci când 
asiaticii au ajuns în semifinalele competi
ției, după ce au eliminat selecționatele Por
tugaliei, Italiei și Spaniei.

Achiziții pentru I 

lordănescu
Porto (MF) - Gruparea I 

Al-Ittihad, antrenată de I 
fostul selecționer al echi- ; 
pei României, Anghel i 
IordăîKscu, i< achizi
ționat pe internaționalul î 
mexican al echțpei Afle-

I 
getti, șl bra
zilian al formației FC j 
Porto, Claudio, a anun
țat președintele clubului i 
saudit, Mansour Al-Ba- 
laoui. Borgetti a semnat î 
un contract pe două se
zoane, în timp ce Clau
dio a fost achiziționat i 
pentru un sezon. Jucă
torul mexican, care ocu
pă locul patru Ih clasa
mentul golgiieterilor de î 
la Cupa Confederațiilor i

Ladlslau Boloni

din Germaniei este aș
teptat, săptămâna viitoa
re, la Djedduh,

Claudio 
se va ală
tura lotu
lui antre

pentru a 
efectua 
vizita 
medi
cală.

nat de teh
nicianul român 
Anghel Iot- 
dănescu 
mai târziu.

Med amical
Saint Gregoire (MF) - 
Formația Rennes, an
trenată de Ladislau 
Boloni, a învins, du
minică, la Saint Gre
goire, cu scorul de 
6 -1, divizionara B 
FC Botoșani, într-un 
med amical, 
informează site-ul ofi
cial al grupării 
franceze. Golurile 
eChipei Rennes au 
fost marcate de 
Jeunechamp '33, Frai 
'40, '48, '84, '89 și 
Moussa Sow '904-1. 
Pentru FC Botoșani a 
înscris Pistinduc, în 
minutul 55. la 
Rennes a evoluat, din 
minutul 58, când a 
intrat pe teren îh 
locul lui Olivier N'Sia- 
bamfumu, și 
jucătorul echipei Gaz 
Metan Mediaș, Lasz- 
lo Sepsi, aflat îh 
probe la formația 
antrenată de Boloni.

Gloria a fost depășită fizic
■ Sabău spune că ad
versarii de la Belupo au 
fost mai rezistenți, că 
au avut mai multă forță.

Bistrița (MF) - Antrenorul 
loan Ovldiu Sabău a declarat 
că echipa sa, Gloria Bistrița, 
a pierdut meciul cu Slaven 
Belupo și calificarea în turul 
trei al Gupei UEFA Intertoto, 
deoarece nu a făcut față ad
versarului din punct de vede
re fizic. „Am avut o primă 
repriză bună, dar în a doua, 
adversarul ne-a fost net supe
rior la toate capitolele. Nu am 
reușit să facem față unui ad
versar puternic din punct de 
vedere fizic. Suferim foarte 
mult la acest capitol. Am vă
zut în schimb o preocupare a 
jucătorilor pentru fotbal, ceea 
ce mă bucură. Pot fi mulțumit 
de primele 60 de minute, dar 
atât. La capitolul pregătire fi
zică și tactică, suntem incă 
foarte departe de adevărata 
performanță”, a spus Sabău. 
Multe lipsuri

Echipa Gloria Bistrița a ra
tat calificarea in turul trei al 
Cupei UEFA Intertoto, după 
ce a fost învinsă, duminică,

Premîați
București (MF) - Sporti

vii medaliați la Campio
natele Mondiale de popi
ce, seniori și juniori, vor 
fi premiați de Agenția Na
țională pentru Sport cu 
peste 130.000 lei noi (1,3 
miliarde lei vechi), pentru 
cele cinci medalii cucerite 
în acest an (trei aur, una 
argint, una bronz), se ară
tă într-un comunicat al 
FR Popice și Bowling.

România a cucerit la 
' seniori o medalie de aur, 

prin echipa feminină și 
una de argint, prin Da
niela Muntean, în proba 
de sprint individual.

Juniorii români au câș
tigat două medalii de aur 
(echipe feminin și perechi 
mixt tandem) și una de 
bronz, (individual combi
nat feminin).

Ardelenii,1 preocupați doar de campionatul Intern
pe teren propriu, cu scorul de 
1 - 0, de formația croată Sla
ven Belupo (în tur, 2 - 3). „Am 
dominat jocul, dar am ratat, 
nu am fost acolo unde trebuia 
să fim la centrări, la baloane
le îh fața porții. Avem mulți ju
cători noi, care abia de o săp
tămână au început pregătirea. 
Îmi dau seama unde am de lu
crat, care sunt lipsurile. Sunt 
total nepregătiți, vom avea 
mult de lucrat la acest capi
tol și, cu siguranță, la început 
de campionat vom vedea o 
altă echipă”, a explicat Sabău, 
care crede că mai are nevoie

de cel puțin încă un jucător 
în fiecare compartiment.
Scuze croaților

loan Ovldiu Sabău și-a ce
rut scuze pentru faptul că, la 
o fază la care mingea a ieșit 
în out, nu le-a dat-o adversa
rilor, deși se fluierase fault în 
favoarea lor. „Așa ceva nu 
trebuie să se întâmple și sper 
să nu se fl supărat adversarii 
noștri, fiindcă s-au calificat”, 
a spus Sabău. La conferința 
de presă de la finalul partidei, 
din partea grupării Slaven 
Belupo a participat antreno

rul principal Karăcic Branno. 
Acesta s-a declarat foarte fe
ricit de obținerea calificării 
în faza următoare a competi
ției și i-a urat succes în carie
ră tehnicianului Gloriei, loan 
Ovldiu Sabău. Cealaltă repre
zentantă a țării noastre în 
această competiție, CFR Cluj 
va întâlni pe AS Saint-Etien- 
ne In turul trei al Cupei UEFA 
Intertoto, după ce formația 
franceză a învins, duminică, 
în deplasare, cu scorul de 2 • 1, 
pe Neuchatel Xamax (Elveția), 
în manșa secundă a turului 
doi al competiției.

Dinamo a plecat în cantonament
■ loan Andone crede 
că meciurile amicale 
din Franța vor stabili 
valoarea reală a lotului.

București (MF) - Antreno
rul formației Dinamo, Ioan 
Andone, a declarat, ieri, pe 
Aeroportul Henri Coandă, 
înaintea plecării într-un sta
giu de pregătire de două săp
tămâni în Franța, că ar fi pre
ferat să efectueze cantona
mentul în Elveția, deoarece 
distanțele parcurse pentru 
meciurile amicale ar fi fost 
mai scurte. „Eu preferam El
veția, o țară cu distanțe scur
te, iar așa este destul de obo
sitor cu deplasări foarte lungi. 
Noi am amânat turneul din 
Elveția din cauza programu
lui pe care II avem în cupele 
europene. Deci, sincer, asta 
este singura condiție pe care

am avut-o”, a spus Andone. în 
ceea ce privește adversarele 
din turneul francez, Andone 
a afirmat: „Acum trebuie să 
omogenizăm echipa. Urmează 
meciurile din Franța care 
sunt cu echipe foarte bune și 
care ne vor da dimensiunea 
reală a valorii formației pe 
care pot să o folosesc”.
încă un jucător

Andone a afirmat că lotul 
pentru sezonul viitor este de
finitivat în proporție de 99%. 
„în proporție de 98-99% aces
ta este lotul cu care voi abor
da noul sezon. Pot să mai apa
ră modificări. Este adevărat 
că un singur jucător s-ar pu
tea să mai apară. Nu știu, nu 
pot să vă spun care este aces
ta”, a precizat Andone. Tehni
cianul dinamovist a afirmat 
că nu este surprins de rezul
tatul obținut de CFR Cluj în

compania formației Athletic 
Bilbao, din turul al doilea al 
Cupei UEFA Intertoto. „Este 
foarte multă muncă la Cluj. 
Surpriză nu este pentru că au 
transferat jucători și văd că 
mai vor să transfere. Este un 
lucru foarte bun, este spre 
binele fotbalului românesc”, 
a spus Andone care a comple
tat: „Experiența de atâția ani 
a lui Dorinei MunteanU din 
Germania îșiva spune cuvân
tul. Dorinei este un tip care 
tace și face. Este mai ușor să 
fii și antrenor și jucător”. An
done s-a arătat mulțumit de 
faptul că echipele din provin
cie au făcut campanii impor
tante de transferuri. „De când 
îmi doresc să joc cu echipe 
despre care lumea să nu mai 
speculeze că am bătut cu 4 - 0 
sau că Dinamo a câștigat cu 
ajutorul arbitrilor sau cu al 
altcuiva”, a încheiat Andone.

Părerea lui Mircea Rădulescu
București (MF) - Directorul 

Școlii Federale de Antrenori, 
Mircea Rădulescu, a declarat, 
ieri, că Gigi Becali a luat de
cizia corectă atunci când l-a 
destituit pe Walter Zenga din 
funcția de antrenor al FC 
Steaua București, pentru că 
altfel nu ar fi câștigat titlul 
de campioană. Despre italia
nul Walter Zenga, Rădulescu 
a mai precizat că „a clacat 
psihic și-l felicit pe patronul 
Stelei pentru destituire. După 
părerea mea, Steaua nu câș
tiga titlul de campioană, dacă 
Zenga ar fi fost menținut în 
funcție, pentru că jucătorii 
aveau plumb în ghete”. Rădu-

lescu l-a comparat pe Zenga 
cu „o cafea care e bună doar 
când este caldă. Când se ră
cește, o arunci”. Walter Zen
ga a fost demis de la Steaua 
București cu trei etape îna
inte de finalul campionatului, 
când gruparea din Bulevardul 
Ghencea se afla pe primul loc 
al clasamentului. Dacă în ca
zurile antrenorilor Alexandru 
Pelici și Pavel Badea „eșecul 
s-a datorat lipsei de experien
ță”, în privința lui Dumitru 
Dumitriu, Mircea Rednic „in
succesul și destituirea lor de 
la duhurile la care au activai, 
s-au datorat evenimentelor ca- 
rtfvi-au depășit”.

Jucători cubanezi, în SUA
Los Angeles (MF) - Doi fot

baliști cubanezi, prezenți cu 
echipa națională la Gold Cup, 
au cerut azil politic în SUA, 
a anunțat, ieri, postul de tele
viziune american Canale 23, 
citat de agenția Datasport. 
Sursa citată notează că unul 
dintre cei doi fotbaliști a fost 
identificat, fiind vorba de 
Maikel Galindo, în vârstă de 
24 de ani, atacantul formației 
Villa Clara. Reprezentativa 
cubaneză se află la a treia par
ticipare consecutivă la Gold

Cup, competiție unde sunt în
scrise selecționate din Ameri
ca de Nord, America Centrală 
și din Caraibe. Echipa cuba
neză a fost eliminată din com
petiție după înfrângerile sufe
rite în fața formațiilor SUA și 
Costa Rica. La începutul lunii 
iunie, voleibalistul cubanez 
Xavier Gonzalez Panton, în 
vârstă de 22 de ani, a cerut 
azil politic în Italia, reușind 
să scape din cantonamentul 
de la Monza îmbrăcat în tri
coul echipei Juventus Torino.

drul reuniunii ia J to -mon (Grecia), cu o performanță 
de 17,20 metri. Oprea a fost urmat de brazilianul dadei Gre
gorio (17,08 m) și cubanezul David Giralt (17,03 m). (Foto: epa)

goal.com
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Vând ap. 1 cameră (01)
• u-neră cămin în Simeriazonaparc,st30mp, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 180milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

Vând garsoniere (19)
• tona Progresul, dec., et 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută, mobilată, tel. 0732/660160, 
211587. (Evrika)

• zona Gojdu, parchet, gresie, faianță apome
tre, gaz contorizat, zugrăvită în lavabil, balcon, 
preț 465 mii. lei, tel. 0745-653.531. (Agenția 
Imobiliară Ella)

• zona Dacia, dea, 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)

• țona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et. 1 și 2, ocupabile imediat, preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)

Cumpăr garsoniere (20)

• dec, complet mobilată, geam temopan Gga- 
ir lan, mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul 
I» nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
' euro, 0745.41L449. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• Vând garsonieră, confort 1, dec., bucătărie, 
baie, balcon închis, ocupabilă imediat, zona b- 
dul Decebal, bl. 15, tel. 0741/154.401, 227.542, 
(seara). (Garant Consulting)

• in Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, Tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• dec, zonă centrală ofer plata imediat, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)

Vând ap, 2 camere (03)

• zona Dada, garsonieră decomandată, 
contorizări, parchet, gresie, faianță, frumos 
amenajată, preț 510 mii. lei negociabil, (51000 
ron), tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zor Decebal, decomandată, balcon, debara, 
hol central, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare 
căldură, termopane noi, parchet, ocupabilă 
astăzi, preț 790 mii. lei negociabil (79 000 ron). 
tel. 0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, etaj 4, decomandată + o 
cameră la mansardă. 54 mp, cu posibilitate de 
mărire a mansardei, centrală termică, parchet, 
preț 1100 mii. lei negociabil, 110.000 RON, tel. 
0788/165703,232.808. (Fiesta Nora)
• zona Piață, etaj 3, decomandată, 30 mp, 
apometre. bucătărie modificată, gresie, faianță, 
mochetă, preț 710 mii, negociabil, (71 000), tel. 
0723/251498, 0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Dada, decomandată, contorizări, gresie, 
faianță, parchet, ocupabilă imediat, preț 470 mii. 
lei negociabil (47 000 ron), tel. 0723/251498, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
■ zona Zamfirescu, dec, etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 mil.lei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zona M. Eminescu, dec., amenajată, et. 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă, et 1. dec., contori
zări. preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Uărâști, dec., mobilată, balcon închis, et. 
1, 700 mii. lei. Telefoane 235208, 0721/744514. 
(Rocan 3000)
• zona Mărăști, vedere la stradă liberă, 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
• ofertă excepțională! Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță, parchet balcon,

■r instalații sanitare noi, contorizări complete,
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comanda preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918. (Casa Grande)
• Deva, cartier Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
• decomandate, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18.500 euro. negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa 
Grande)
• dea, etaj 2. complet contorizată, formată din 
cameră, hol, baie. Aleea Romanilor, preț 330 mii. 
lei, neg., tel. 223400,0743/103622,0720/387896. 
(CasaBetania)
• dec, suprafață mare, parchet, balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu interfon, Decebal, 
preț 700 mii. lei. neg.-, teL 22340% 0724/169303. 
0741/120722. (CasaBetania)
• garsonieră 2 cartiere, contorizări, gresie, 

faianță, repartitoare, parchet, baie cu cabină de 
duș. recent renovată, Aleea Romanilor, preț 500 
mii. lei, Telefoane 0743/103622, 0724/169303. 
(Casa Betania)
• 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, preț 520 mii. lei, tel. 228540,0745/653531.
>r (Agenția Imobiliară Ella)

' • dec, zona Dorobanți, apometre, gaz conto
rizat, ușă metalică, parchet laminat, gresie, 
faianță, ocupabilă imediat, preț 700 milioane lei, 
tel. 228.540. 0722.566.938. (Agenția Imobiliară 
Ella)
• dea et 2, zona Progresul, apometre, gaz 
contorizat. balcon, ocupabilă în 2-3 zile, preț 675 
mii. lei, tel. 228.540, 0722.566.938. (Agenția 
Imobiliară Ella)

• urgent zona pieței, superamenajat. mobilat 
complet, totul nou. preț 1,250 mid. lei, tei. 
0740/210780. (Prima-Invest)
• zona Zamfirescu, balcon închis, interfon, et. 1, 
bloc de cărămidă contorizări, parchet, preț 880 
mii. neg., tel. 0726/710903. (Prima -Invest)

• urgent zona I. Maniu, dec, 2 balcoane, 
parchet gresie, faianță et. 2, preț 105.000 RON 
neg, tel. 0742/019418. (Prima- Invest)
• zonă bună, sdec, contorizări, balcon închis, 
etaj intermediar, preț 900 mii, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)

• zona Da dec, parchet, ușă metalică, 
termopane, lavabil, amenajat preț 650 mii, neg, 
tel. 0742/290024. (Prima-lnvest)

• zona L Maniu, et. 2, dec. contorizări. apă și gaz. 
parchet, preț 1.1 mid, neg, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)

• zona Dacia, et. 3. ușă metalică parchet 
lamelar, contorizări. ocupabil imediat preț 650 
mii, neg, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)

• dea et 2, parchet, lavabil, ușă metalică, 
termopane. preț 650 mii, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• zona Dada, et. 3, semidecomandate, fără 
îmbunătățiri, apometre, balcon închis, 720 mii. 
lei, tel. 206003. (Mimason)

• zona Potția Municipiului Deva. et. 2, semide
comandate, neamenajat, stare bună preț 920 
mii. lei, 206003. (Mimason)
• zona pieței, decomandate, et. 3.58 mp, balcon 
închis, contorizări, liber, preț 1,15 mid. lei, tel. 
0745/159608,215113. (Mimason)
• zona Gojdu, semidecomandate, et. 3, bu
cătărie mărită, gresie, faianță contorizări. par
chet paluxat, balcon închis, preț 950 mii. lei, tel. 
206003. (Mimason)

• zona centrală, semidecomandate, et. 3, ne
amenajat, apometre. gaz 2 focuri, debranșat 
termic, preț 950 mii. lei, tel. 0745/640725,206003. 
(Mimason)

• zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat, mobilă la comandă modernă. Oca
zie! 785 mii. lei, neg. Tel. 235208. 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă, contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit, 
preț 585 mii., neg. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zonă centrală împăratul Traian, parchet, 
modificat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. 
Tel. 235208,0721/744514. (Rocan 3000).

• ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet, balcon, ocupabil imediat, preț 28.000 euro, 
negociabil. Telefofflfe'7 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• zona Micro 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală I. Creangă et. 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000)
• semidecomandate, str. Bejan, CT, gresie, 
faianță balcon, vedere deosebită 660 mii. lei, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• zona Favorit decomandate, amenajat mo
dern, preț 1,1 mid. lei, negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• zona Liceului Pedagogic, amenajat modern, 
centrală termică pereți izolați, instalații sanitare 
și electrice noi, parchet lamelar, gresie, faianță 
geam termopan, preț negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
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• Dada,2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786.578. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)

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

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

• decomandata living, bucătărie, superame
najat, parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tei. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• Aleea Crișului, semidec., et. bun, foarte fru
mos, gresie, faianță termopan, balcon închis. 
Preț neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.i)

• etaj 3, circuit, gresie, faianță, balcon închis, 
contorizări, bine intreținut, Zamfirescu, preț 980 
mii. lei, telefoane 223400, 0724/169303. (Casa 
Betania)

• etaj3, decomandate, contorizări. balcon, beci, 
parchet, bine întreținut, zona George Enescu, 
preț 1,300 mid. lei, neg., tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)
• etaj 3, balcon închis, contorizări, gresie, 
faianță, bine întreținut, zona Aleea Pescarilor, 
preț 970 mii. lei, neg., tel. 223400.0743/103622, 
0720/387896. (Casa Betania)
• zona Decebal decomandate, etaj 2, vedere la 
stradă, balcon închis, termopan, ușă nouă 
parchet laminat, gresie, faianță amenajat stil 
occidental, ocupabil imediat, preț 1450 milioane 
lei, negociabil, se poate da și mobilat. Relații la 
tel. 0788/165703, 0745/302200, 232808. (Fiesta 
Nora)
• zona acului, decomandate, contorizări, gaz
2 focuri, repartitoare de căldură modificări, 
living mare, balcon închis, parchet lamelar nou, 
gresie faianță ocupabil repede. Preț negociabil 
ia vedere, tel. 0723/251498,0788/165702. (Fiesta 
Nora)
• zona Eminescu, etaj 3, apometre, gaz conto
rizat, apartament standard, suportă modificări, 
ocupabil astăzi, negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (Fiesta Nora)

• zona Scărișoara, etaj 3. balcon închis, centrală 
termică gresie, faianță bine întreținut, ocupabil 
imediat, preț 790 mil.lei negociabil (73 000 ron), 
telefoane 0745/302200, 0723/251498. (Fiesta 
Nora)

• zona L Maniu, etaj intermediar, decomandate, 
termopan, parchet laminat, gresie, faianță 
modificări, centrală termică, ușă metalică, 2 
boxe, preț 1100 mii. lei negociabil, 61.000 RON, tel. 
0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora)

• zona Mărăști, etaj 1, semidecomandate, 
apometre. gaz 2 focuri, convector, balcon închis, 
bucătărie modificată, gresie, faianță ușă lemn 
masiv, ocupabil astăzi, preț 800 mii. lei nego
ciabil, 58.000 RON, tel. 0745/302200,0723/251498. 
(Fiesta Nora)

• zona Dacia semidecomandate, 40 mp, 
parchet, gresie, faianță apometre, gaz 2 focuri, 
preț 700 milioane lei negociabil, Preț 70.000 RON, 
telefoane 0788/165703, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zona Liliacului, decomandate, apometre, gaz 
contorizat, repartitoare, gresie, faianță parchet, 
balcon mare, bine întreținut, preț 1050 mii. lei 
negociabil. 65.000 RON, tel. 0788/165702, 
0723/251498. (Fiesta Nora)

• zona Eminescu, etaj 1, termopan, apometre, 
gaz 1 foc, gresie, faianță preț 580 mii. lei nego
ciabil, tel. 0788/165703, 0788/165702. (Fiesta 
Nora)
• zona Gojdu, decomandate, 54 mp, balcon 
închis, termopan peste tot, centrală termică 
parchet laminat, gresie, faianță modificări la 
bucătărie, preț foarte bun 750 mii. lei negociabil 
(75 000 ron) urgent, tel. 0723/251498,0745/302200. 
(Fiesta Nora)

• zona Dada pe bulevard, în circuit cu balcon 
închis, contorizări apă gaz, repartitoare de 
căldură parchet nou, ușă metal nouă recent 
renovat ocupabil imediat, preț 830 mii. lei, nego
ciabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• decomandate, modificat in 3. bucătărie în 
balcon, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet,' forme în rigips cu 
spoturi, boxă partial 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)

• decomandata etaj 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 baie, preț 880 
milioane lei, negociabil. Tel. 228540,0722/566938. 
(Agenția Imobiliară Ella)

• semidecomandata 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 
miliarde lei, negociabil, telefon 0745/253662. 
(Evrika)

• zona Zamfirescu, decomandate, et. 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160.211587. (Evrika)

• decomandate, cărămidă gresie, faianță 
parchet, lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, 
preț 870 mii. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
• zona bduL Decebal, et. 3, vedere spre bule
vard, 60 mp, amenajat, ocupabil imediat, preț 
negociabil, tel. 0723/660160. (Evrika)

• 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)

• dea et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări. preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporiș)

• zona L Maniu, etaj intermediar, amenajat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță vedere 
deosebită Preț 1,200 mid. lei. tel 0745-666447. 
(Rubin's Home)

• zona Bălcescu, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet, merită văzut. 
Preț 770 milioane lei, tel. 0745-666447. (Rubin's 
Home)
• zona Dada termopan, centrală termică, 
gresie, faianță lamelar. Preț 800 mii. lei, tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)
• zona Liliacul decomandate, amenajat 
recent, contorizări, parchet, ocupabil imediat, 
preț 1,030 mid. lei, tel. 0745-666447. (Rubin's 
Home)
• zona 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)

• zona Kogălniceanu, în circuit, et intermediar, 
modificat, uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
lei, telefoane 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 miliarde lei, 
telefoane 0745-666447, 0727-744923. (Rubin’s 
Home)

• zona Zamfirescu, etaj intermediar, decoman
date. bine întreținut, merită văzut Preț 1 mid. lei. 
tel. 0745-666447. (Rubin's Home)
• semidecomandate, zona 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. feiî' Telefon 0720/869918. (Casa 
Grande)

• semidecomandate, contorizări, parchet, cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
negociabil. Telefon 0720/869918. (Casa Grande)

• semidecomandate, contorizări, gaz. apă, etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, negociabil. Telefon 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)

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

• zona G. Enescu, decomandate, et. 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, tel. 0745/253662. (Evrika)
• urgent decomandata zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro negociabil, telefon 0726/826624. 
(Temporis)

• zona Bejan, etaj 4, decomandate, pod pregătit 
pentru mansardare, mici modificări, centrală 
termică parchet preț 1150 mii. lei negociabil, 
115.000 RON, tel. 0788/165702, 0723/251498. 
(Fiesta Nora)

• zona Dada, etaj 3, apometre, gaz contorizat, 
parchet laminat, gresie, faianță modificări, 
recent renovat, ocupabil chiar astăzi, preț 820 
mii. lei negociabil, 82.000 RON, tel. 0723/ 251498, 
0788/165702. (Fiesta Nora)

• zona Decebal etaj intermediar, decoman
date, vedere în 2 părți, centrală termică și climă 
modificat cu 2 dormitoare, living, baie cu vană 
pe colț și cabină de duș, amenajat stil occi
dental, se vinde mobilat și utilat, totul nou, tel. 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)

• urgent sdea et. 3, zona Astoria 50 mp, ușă 
metalică parchet lamelar, termopan, gresie, 
faianță modern, ocupabil imediat, preț 31.000 
euro, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• dea hol central, balcon închis cu termopan, 
contorizări, mobilă dormitor nouă ocupabil 
imediat, preț 1,030 mid, tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• zona piață bloc de cărămidă et. 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, neg. 
Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)

• zonă rală bloc cărămidă amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat, preț 1.4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• decomandate, zona I. Corvin, faianță 2 băi, 2 
balcoane, interfon pe scară contorizări, preț 
1,100 mid. lei. negociabil. Tel. 228540, 0745/ 
653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• decomandate, etaj 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)

• semidecomandate, zona Streiului, apometre. 
gaz contorizat 2 focuri, balcon închis, gresie în 
baie, preț 750 milioane lei, negociabil. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• decomandate, zona Minerului, interfon, etaj 1, 
centrală termică gresie, faianță balcon mare, 
construit, instalații sanitare și electrice noi, preț 
1,100 mid. lei’, negociabil. Tel. 228540, 

0722/566938. (Agenția Imobiliară Ella)

• semidecomandate, etaj 1, str. Scărișoara cu 
CT, parchet, ocupabil imediat, 26.000 euro, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• decomandata 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)

• decomandata 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, debar; 
contorizări, parchet, repartitoare, zona fi#h< 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg.,' tel. 0743/10362. 
0724/169303. (Casa Betania)

• Dada decomandata etJșn.’bfac cămmic 
parchet, gresie, faianță ușă metalică 820 mii. le 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenda imobiliar 
Nr. 1)
• zona Eminescu, decomandate, et. 3,2 bă 
balcon închis, cămară, debara parchet pest 
tot, gresie, faianță preț 1,450 mid. lei, tel, 21511: 
0745/159608 (Mimason)

• zona Zamfirescu, rfecorngndyțs^parter, pre 
tabil birouri, sediu firmă cabinet, preț 38.00 
euro, tel. 0745/640725. (Mimason)

• zona Gojdu, semidecomandate, et 1, bucă 
tărie modificată parchet laminat, contorizăr 
preț 1,3 miliarde lei, telefon 0745/15960! 
(Mimason)

• zona SpitaU Județean, 2 băi, 3 balcoane, fă- 
îmbunătățiri, preț 50,000 euro, negociabil, te, 
0745/640725. (Mimason)
• zona L Creangă decomandate, et. 3, 2 băi 
balcon închis, contorizări, neamenajat, pre 
«5.000 euro, tel. 215113. (Mimason)
• zona liceul de Muzică decomandate, parte 
înalt cu balcon închis, contorizări, gresie, faianță 
garaj, pier 16 mid. lei, Telefon 0745/640725 
(Mimason)
• zona Miorița semidecomandate, parche 
peste tot gresie, faianță contorizări, caloriferi 
noi, termopan peste tot, ușă metalică ae 
condiționat et. 4, cu țiglă preț 15 mid. lei, tel 
0740/173103. (Mimason)
• 1 Decembrie, modificat, termopan, gresie 
faianță balcon de 10 m, st 66 m. Preț 40000 euro 
Tel 0745-666447. (Rubin's Home)
• zonă ultracentrală, parchetat total, baie ș 
bucătărie cu gresie și. faianță bine întrețin,t 
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/(09939. (Eurobusiness)
• decomandattsWjtainhal 1 Dg^mbrie, ame 

najat gresie, faianță termopan, contorizat total 
preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925 
0726/269713. (Eurobusiness)
• zona Mhendul decomandate, greșie, faianță 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019 
0727/707880. (Casa de Vis)

• zona Dada semidecomandate, contorizări 
parchet, gresie în baie, bucătărie, ocupabil 
imediat preț 850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019. 
0727/707880. (Casa de Vis)
• zona 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 centrală decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie și baie, 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),

Vând ap. 4 camere (07)
• urgont z<mu centrali. conto-izăr. gresie, 
faianță, s 100 mp, hol central. 2 bă, balcon garai 
20 mp, boxă foarte îngrijit preț.2,300 mid. neg., 
tel. 0721'826624. (Temporis)

ACUM POȚI TRIMIT1 
ANUNȚURI ȘI PRIN SMSi
TELEFON: 0720/400 555 
(tarif nermal)

CUVÂffl.

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)

Vând ap. 3 camere (05)
• zona L Maniu, în Lori, et fntermedrar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil imediat, 
tel. 211587,0723/660160, (Evrika)
• zona bdul N. Bălcescu, et. 3, cărămidă, 
centrală parchet, ocupabil în 24 de ore, preț 1,3 
mid. Tei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• zona Dorobanți et. 2, centrală termică fără 
îmbunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, negociabil, Tel. 0723/660160,211587. 
(Evrika)

1.

4. Preț, două puncte, 
suma (milioane = mii.

3. Text anunțdouă puncte 2. Nume oraș, virgulă

Anunțurile de mică 
publicitate pentru 
Cuvântul Liber pot 
fi depuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte 
din Deva:
1. Comtim:
2. Stația de 
autobuz Orizont- 
Micro 15;
3. Galeriile de 
Artă Forma;
4. Alimentara 
Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal.

Anunțurile de 
mică publicitate 
sunt gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

5. TeL, două puncte 6. Prefix și număr 
de telefon

iar mii = M)

52 ■ îmbrăcăminte, încălță-01 - Vând ap. 1 cameră 

02 - Cumpăr ap. 1 cameră 

03 - Vând ap. 2 camere 

04 ■ Cumpăr ap. 2 camere 
05 - Vând ap. 3 camere 

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

08 - Cumpăr âp. 4 camere 
09 - Vând ap. 5,6 camere

10 ■ Cumpăr ap. 5,6
camere

11 * Vând ap. la casă
12 - Cumpăr ap. la casă
13 - Vând case, vile
14 - Cumpăr case
15 - Vând case de vacantă
16 - Cumpăr case de vacanță
17 - Vând case la tară
18 - Cumpăr case la tară
19 - Vând garsoniere
20 ■ Cumpăr garsoniere
21 • Vând terenuri
22 ‘ Cumpăr terenuri
23 - Vând locuri de veci
24 - Cumpăr locuri de veci
25 - Vând spatii comerciale
26 - Cumpăr spații comerciale

27 • Vând alte imobile
28 - Cumpăr alte imobile
29 - Imobile chirii
30 - Imobile schimb
31 - Vând finanțe
32 - Cumpăr finanța
33 - Asocieri
34 - Oferte împrumuturi
35 ■ Solicitări împrumuturi
36 ■ Auto românești - 

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

și agricole
41 - Moto-velo
42 - Piese, accesorii
43-Garaje
44 - Auto - Cumpărări
45 - Auto - Chirii
46 - Auto - Schimb
47 • Mobilier și interioare
48 - Televizoare
49 - Audio-video, antene și

instalații satelit
50 - Aparate foto și telefonice
51 - Calculatoare și accesorii

minte, articole sport
53 - Materiale de 

construcții
54 - Bijuterii
55 - Artă, antichități, cărți, 

reviste
56 - Electrocasnice
57 - Plante și animale, 

agroalimentan
58 - Medicamente, 

instrumente medicale

59 - Articole pentru copii
60 - Instrumente muzicala
61- Altete
62- Pierderi
63- Citații
64- Licitații
65- Apeluri
66- Umanitare
67 - Felicitări
68-Mulțumiri
69 • Matrimoniale
70 - Absolviri
71 - Solicitări servicii
‘.’2 - Prestări servicii
73 - Solicitări locuri de

muncă
74 * Oferte locuri de muncă
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• am Ha|> centrală în zonă liniștită, centrală 
termică. aer condiționat, parchet, gresie, faianță, 
2 băi, preț 41.000 euro, negociabil tel. 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• am Mața centrală, în zonă liniștită, centrală 
termică, aer aondiționat, parchet, gresie, faianță, 
2 băi, preț 41.000 euro, negociabil tel. 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• mm Hacului, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 15 miliarde 
lei, neg. Telefbane235208,0724/620358. (Rocan 
3000)
• amt centrală, l. Creangă, superamenajat, la 
cheie, et 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, neg. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• decomandate, mm Liliacului, 2 băi, 2 
balcoane, etaj 1, gresie, faianță, apometre, gaz 
cohtorizat, preț 45.000 euro. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)

• decornandate, mm 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)
• mm Utactdui, 2 băi, 2 balcoane, lavabil, 
contorizări, preț 1,450 mid. lei, tel. 224926, 
0788/361782; (Garant Consulting)
• mm Mul Decebal, eW7, neamenajat. Preț 
1,6 mid. lei, tel. 0745-666447,0740-232043. (Rubin’S 
Home)
• mm Bilcescu colț cu Emlnescu, 110 mp, 
amenajat Preț 35000 euro, tel. 0745-666447,0254- 
234401. (Rubin's Home)

• decomandate, mm Dorobanți, etaj 1, 2 
grupuri sanitare, 2 balcoane, centrală termică, 
suprafață 120 mp, preț 45.000 euro, negociabil. 
Telefoane 0741/709939,0746/891619. (Eurobusi- 
ness)
.zom Piața centrală, dec, balcon închis cu 
termopan, centrală termică, parchet 2 băi, bloc 
cărămidă, 96 mp, et 3, preț 1,4 mid, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)

• urgant, dac, hol central, et 3,2 băi, 2 balcoane, 
preț 42.000 euro neg, tel. 0742/019418 (Prima- 
lnvest)

Vând case, vile (13)
• str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 
mp, sau schimb cu ap. 2 camere + diferență, preț 
12 mid. lei, negociabil, tel. 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• mm BăJceecu, construcție de cărămidă 
living, bucătărie mobilată cameră de zi, baie, 
totul nou, lamelar, termopan, centrală termică 
instalații noi, gresie, faianță, model nou, 
dormitor, SC 100 mp, curte, terasă grădină ST 
500 mp, canalizare, gaz, apă curent stil occi
dental, preț 57.000 euro, neg. Tel. 0745/666447, 
0727/744923. (Rubin’s Home)

• 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)
• 3 camere în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet, gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct, zonă centrală, preț 4 mld„ 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, parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
negociabil, telefon 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• zom Călugăreni, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală St 400 mp, preț 4 
miliarde, lei, Telefon 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• Deva, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, în
călzire centrală st 400 mp, preț 68.000 euro, 
negociabil, telefon 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• Deva,2004,parter+mansardă4camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118000 euro, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• 3 camera, living, bucătărie mare, curte, 
grădină zonă bună Deva, S 460 mp, CT, 
amenajări, preț 82.000 euro, tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• zom Emfaiescu, 2 camere, baie, bucătărie, 
curte betonată grădină, gaz, canalizare, ST 700 
mp, preț 2,6 mid. lei, tel. 231212, 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• zonă centrală P+l+M, 6 camere, 3 băi, curte 
mare, grădină, 2 garaje, preț 150.000 euro. tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• Deva, contracție 2004, BCA, 4 camere, 
bucătărie, cămară pivniță 2 băl cu Jacuzzi, 
terasă 60 mp, centrală termică nouă, garaj 
dublu, intrare separată la mansardă sc 140 mp, 
o+m, st 600 mp, merită văzută supermodernă, 
preț 118000 euro, negociabil. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• 4 camera, bucătărie, baie, gaz, apă canalizare, 
garaj, curte, grădină 760 mp, preț 85.000 euro, 
tel. 0722/564004. (Prlma-ln vest)

• 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)
• caaă 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)

Cumpăr case vile (14)
• In 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. în Simeria, telefon 215212. (Prima- 
lnvest). '

Vând case la țară (17)
• mm Sântuhalm, 2 corpuri de casă, o cameră, 
baie, bucătărie, și 2 camere, hot, cămară, sere, 2 
ari, gaz, apă, curent, preț 2 miliarde lei, nego
ciabil.Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)

• zom BAraău, 1 cameră, bucătărie, cămară, ST 
1000 mp, curent fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, negociabil. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de 
Vis)
• zom Loșnlc, 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; șl doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă, gaz, sobe teracotă, st 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• la 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 U 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. (Agențiaimobiliară Ella)
• la 3D 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)
• In Boholti construcție nouă, living de 34 mp. 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună, preț 1,55 mid, lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)

• teren scos din circuitul agricol, st 7900 mp, 
front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7, în 
spatele noii fabrici de biciclete, preț 5 euro/mp, 
tel. 230221, 0740/914688, 0720/370753. (Casa 
Betania)
• intravilan, st 1500 mp, 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)
• intravilan, st 5700 mp, la DN 7, situat între 
Sîntandrei și Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Intravilan, st 500 mp, front stradal 17 metri, 
apă gaz metan, curent electric și canalizare, In 
zona Zăvoi, preț 20 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• kitraylan, st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate și parcela,, zona liceului 
Traian, preț 15 euro/mp, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
• intravilan, st 2.000 mp, front stradal 16 metri, 
apă curent electric, gaz metan, la 5 km de Deva, 
preț 15 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
mobilat, Al. Armatei, P„ contorizări, repartitoare, 
100 euro/lunâ, tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
decomandate, P., cu balcon, zona Caragiale, 
mobilat sau nemobilat, zugrăvit, contorizări. tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)

• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
zonă centrală,'mobilat, utilat, contorizări, preț 
100 euro, tel. 231212, 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
semidecomandate, contorizări, mobilat, zonă 
centrală, preț 90 euro, tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)
• ofer ap. 3 camere, zona Dorobanți, amenajat 
ultramodern, utilat cu aparatură casnică 
modernă, preț 450 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)

• ofer ap. 3 camere, zona Emlnescu, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică mobilă șl utilități 
ultramoderne, preț 350 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• iom Zăvoi, s 500 mp, preț neg., facilități. Tel. 
0726/269713,0746/891619. (Eurobusiness)
• Intravilan, pratabil construcție bloc de 
locuințe, 2560 mp, fs 20 mp, toate facilitățile, 
zona Dorobanți, preț 24 euro/mp, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• Intravilan, zom Ceangăi, loc de casă 715 mp, 
toate facilitățile, preț 37.000 euro, tel. 
0745/640725,0740/173103. (Mimason)

• Intravilan, mm Prelungirea Vulcan, loc de 
casă 857 mp, fs 14.m, fântână pe teren, seră 
beci, preț 540 milioane lei, tel. 0745/640725, 
(Mimason)

• intravilan, 1427 mp, apă gaz, curent, 
canalizare, zona 700, fs 40 m, preț 15 euro/mp, 
tel. 0745/164633. (Mimason)

• zom Zăvoi, intravilan, ST 461 mp. Tel. 235019, 
0724/508610. (Casa de Vis)

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

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

Vând spații comerciale (25)

• vând soefetite comercială 420 mp, piață Da
cia, hală comercială deosebită preț deosebit, 
posibilități rate. Telefon 0723/419974. (Casa 
Grande)

Alte imobile (27)

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

Chirii imobile (29)

• st caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Tel. 235208,0721/ 985256, 
0721/744514,0724/620358. (Rocan 3000)
•ofer pentru închiriere garsonieră, decoman
dată, complet mobilată, Duiliu Zamfirescu, 
preț 110 euro/ lună. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)

■ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică, st 110 mp, ideal bar
restaurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, 
negociabil. Telefoane 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•ofer garsonieră 2 camere, et. 2, Dacia, mobi
lată contorizări, preț 90 euro/lună ușor nego
ciabil. Tel. 0740/173103,206003. (Mimason) 

•ofer garai, sub bloc, în zona pieței, preț 70 
euro/lunâ, tel. 0745/640725. (Mimason)
•ofer ap. 3 camere, decomandate, cu garaj 
sub bloc, mobilat, utilat, et. 2, zona Micul 
Dallas, preț 350 euro/lună, tel. 0745/253413, 
206003. (Mimason)

•ofer ap. 3 camere, mobilat, utilat, contorizări, 
zona Mărăști, preț 200 euro/lună 0745/266071. 
(Mimason)

•caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mo- 
bilat, de preferință pe termen lung, tel. 211587. 
0745/253662.(Evrika)
•ofer hală, st 370 mp, termopane, birou, 
vestiar, curent trifazic, contorizări, teren 
aferent 600 mp, acces din D.N. Telefon 
0742/290024. (Prima-lnvest)

•ofer in regim hotelier cameră mobilată, în 
Deva, preț 700.000 lei/zi, tel. 0722/564004.. 
(Prima- Invest)
•ofer spațiu comercial,22 mp, cameră+baie, 
parter, zona Piață Deva, amenajat occidental, 
preț 150 euro/lună. Relații la telefon215212. , 
(Prima-lnvest) <
•ofer ap. 2 camere decomandate, centrală te\* 

mică proprie, geamuri termopan, complet mo
bilat și utilat cu aragaz, frigider, tv color, 
mașină de spălat automată, zona I. Creangă 
preț 250 euro/lună, tel. 0743/103622, 
0720/387896. (Casa Betania)
•ofer apartament 2 camere, circuit, centrală 
termică proprie, complet mobilat și utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Dacia, preț 130 
euro/lună Telefoane 0724/169303, 
0743/103622. (Casa Betania)
•ofer spre închiriere sau vindem spațiu 
comercial, s 250 mp, zonă centrală, amenajat, 
la cheie, totul nou, preț neg. Tel. 0726/523833, 
0741/070106. (Eurobusiness)

•oferim spra închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală, zona depozitelor, prețuri negocia
bile. Telefoane 0726/523833, 0741/070106. 
(Eurobusiness)
•ofer spre închiriere spațiu corn., suprafață de 
250 mp, totul nou, gresie, faianță, termopan, 
centrală termică pretabil pentru sediu firmă, 
depozit, restaurant, preț 1800 euro, neg. Tele
foane 0741/070106, 0726/523833. (Eurobusi
ness)
•garsonieră, mobilată, zona Ștrand, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•casă, 3 camere, bucătărie, baie, încălzire 
centrală podele laminate, gresie, faianță, ter
mopan, lavabil, confort, garaj 2 mașini, preț 
soc :uro/ lună, tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)

•ofer pentru închiriat ap. 2 camere, zona 
Dacia, contorizări, gresie, faianță parchet, 
mobilat. Preț 100 euro, tel. 0745-666447. 
(Rubin’s Home)
•ofer pentru închiriat garsonieră, zonă ultra
centrală, contorizări, amenajată preț 90 euro, 
tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)

• oferim spra închiriere garsoniere și aparta
mente, mobilate și utilate, pe diferite zone, de la 
80 euro/lună până la 300 euro pe lună Relații la 
telefoanele 0723/251498, 0745/302200. (Fiesta-^ 
Nora)

Vând teren (21)
parte a unei corporații Internationale mass-media 

A care deține poziția de lider in publicarea de ziare
W și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul

Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Hunedoara 

distribuitori de presă
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program 
matinal;
• Seriozitate.

Prezintă avantaj:

• experiență în relații cu publicul;
• persoană dinamică;
• experiență în vânzări.

Oferim:
• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

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

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

• In Dtva și împrejurimi, diferite suDrafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)
• 4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, 
front stradal 24,5 m, curent, gaz, preț 16 
euro/mp, tel. 0745.411.449. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• tocTImpa, 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, 2000 mp, fs 16 m, apă, gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• 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 nobiliară Nr.l)
• intravilan, zom DN7, st 3300, fs 50 mp. apă, 
gaz, curent, toate facilitățile, preț 24 euro/mp, 
tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
• intravilan, zom Prelungirea Vulcan, st 5200 
mp, fs 140 mp, se parcelează, preț 8 euro mp, tdl. 
0745-666447. (Rubin’s Home)
• Intravilan, zom Prelungirea Vulcan, st 5.000 
mp, fs 150 mp, curent, gaz în apropiere, apă, 
acces la două drumuri, preț 7,5 euro mp, tel. 
0745-666447. (Rubin’s Home).

• zom Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• intravilan la DN7, suprafață totală3000 mp, fs 
48 metri, toate utilitățile, zonă Comercială exce
lentă Sîntuhalm, zona Motel Alaska. Tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (Casa Betania)
• intravilan, 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)

CAS HUNEDOARA

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni bine 

informați! 
Ziarul familiei 

tale!

închiriez
HALĂ INDUSTRIALĂ 

în Orăștie.
Informații la telefon 

0723/382.799.

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

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

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

Cerințe:

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

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

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactati-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai,
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@infornimedia.ro

SC TERMOSERV DEVA SA 
cu sediul în Mintia, Str. Șantierului, nr. 1, jud. Hunedoara, tel. 
0254/236.408, 236.410, fax 0254/236.411 intenționează să 
organizeze în data de 02.08.2005, ora 10.00 Licitație deschisă 
cu strigare; pentru vânzarea de deșeuri metalice feroase (șpan 
fier provenit din prelucrări mecanice și fier provenit din casare și 
capete de țeavă, tablă, rezultate în urma debitării) și neferoase 
(șpan bronz provenit din prelucrări mecanice, cupru, alamă, și 
sârmă bobinaj)
Pentru materialele neadjudecate se organizează o nouă licitație în 
data de 22.08.2005.
SC TERMOSERV DEVA SA pune la dispoziția persoanelor fizice 
sau juridice ce doresc să participe la licitație caietul de sarcini, la 
prețul de 500.000 lei (ROL); 50 lei (RON), prin Biroul Aprovizionare 
Depozite Investiții, unde se pot obține informații suplimentare, 
zilnic, între orele 7.00-15.00; telefon 0254/236.410 int. 432. 
Eventualele contestații se pot depune la sediul societății în 24 ore 
de la data licitației.

Rectificare la anunțul din data de 
09.07.2005

Termenul de depunere a 
dosarelor pentru posturile 

vacante de directori executivi la 
CJ.A.S Deva, este de 5 zile de la 

data publicării anunțului de 
concurs în presa locală conform 
LegR nr. 130/2005 art. 3 litera e. 
PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL 
EC. CUMPANAȘU ECATERINA

Căutăm Baby-sitter pentru 
Germania!

Familie româno - germană caută 
pentru fiul de 9 luni baby-sitter. 
Cine este interesat este rugat să 
se adreseze imediat la telefonul 
223.735.

SC Hidroconstrucția SA - Sucursala 
Râu Mare Retezat,

cu sediul în Hațeg, str. Horia, nr. 87, angajează
___ medic medicina muncii
Relații suplimentare se pot obține ia sediul unității 

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

(25555)

SC LUKOIL DOWNSTREAM SRL 
cu sediul în BUCUREȘTI, str. Elena Vacărescu, nr. 6, sector 1, 
tel. 021/ 2328205, cu punct de lucru în HAȚEG, Str. Progre
sului, nr. 86, jud. HUNEDOARA, tel. 0254/ 777121, anunță 
publicul interesat asupra dezbaterii publice a Raportului la 
Bilanțul de Mediu, ce va avea loc în data de Ol .08.2005, ia 
ora 16, pe amplasamentul punctului de lucru.

Activitatea punctului de lucru se axează pe 
distribuție de carburanți, piese si accesorii auto, cod CAEN 
5050, 5030.

Scopul acțiunii - dezbaterea publică privind auto
rizarea punctului de lucru din punct de vedere al protecției 
mediului.

Documentația poate fi studiată la sediul Agenției 
de Protecția Mediului din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, tel. 
/ fax 0254/ 215445, între orele 8-16.

Dată limită până la care se primesc observații este 
29.07.2005.

Consiliul Local al Comunei Baru 
organizează 

CONCURS
pentru ocuparea a 5 posturi de referent debutant - personal contractual 

în cadrul Poliției Comunitare înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
10/2005 ca și compartiment în cadrul aparatului propriu de specialitate al 

Consiliului Local al Comunei Baru.
Concursul va avea ioc în data de 29.07.2005, ora 10, la sediul Primăriei Comunei Baru. 
Persoanele care participă la concurs trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiții:

1. să fie cetățean român;
2. sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu 
postul care candidează;
3. să prezinte recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de 
învățământ pentru absolvenții care se angajează prima dată;
4. să prezinte curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfășurată;
5. să aibă studii medii atestate prin diploma de bacalaureat;
6. să aibă stagiul militar satisfăcut
7. să aibă abilități de comunicare.

Dosarul va cuprinde:
1. cerere scrisă:
2. copie legalizată de secretarei comunei după actul de identitate;
3. copie legalizată de secretarei comunei după diploma de bacalaureat;
4. cazier judiciar;
5. curriculum vitae;
6. recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învățământ 
pentru absolvenții care se angajează prima dată;
7. copie legalizată de la secretarul comunei după livretul militar;
8. adeverință medicală;
9. adeverință testare psihologică.

înscrierile la concurs și depunerea dosarelor se fac până la data de 28.07.2004, ora 14, 

la Registratura Primăriei Bare, de unde se pot obține tematica de concurs și informații supli
mentare.

i
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Vând ap. 2 camere (03)
• decomandate, bloc cărămidă, Minerului, bl. 
28/45, etaj 1, contorizări, vedere la stradă, balcon 
mare închis, acoperit cu tablă sau variante 
schimb cu garsonieră plus diferență, preț nego
ciabil. Tel. 0723/933333.
• decomandate, Deva, str. Titu Maiorescu, bloc 
de cărămidă, etaj 3 din 4, parchet stejar, conto
rizări, 63 mp, balcon închis, interfon, boxă, usca- 
torie sau schimb cu similar Cluj Napoca 130.000 
ron. Tel. 0741/210056.
• Deva, Al Teilor, semidecomandate, parchet, 
gresie, faianță, centrală termică, termopane, ușă 
metalică, preț 820 milioane lei, negociabil. Tel.

<0721/521378.
.VSew, Eminescu, pentru locuit sau spațiu 

comercial, preț 20.900 euro. Tel. 0723/335189.
• Deva, Goțdu, decomandate, modificat, ame
najat, totul nou, instalații sanitare noi, bloc de 
cărămidă, 50 mp, preț 110.000 ron. Tel. 
0745/164633.
• Deva, Gojdu, parter, preț 78.000 ron și garso
nieră amenajată complet, preț 52.000 ron. Tel. 
0720/437889.
• Deva, Qajdu, parter, semidecomandat, conto
rizări, parchet, gresie, faianță, balcon închis, 
pivniță preț 100.000 ron, Tel. 0721/521378.
• Deva, UmhAuL bl. 41, ap. 17, bloc din cără
midă. confort 1 sporit, îmbunătățiri, contorizări 
complete, prețul pieței, negociabil, fără interme
diari, merită văzut. Tel. 225347.
• Deva, ultracentral, preț 1,5 mid. lei. Relații la 
tel. 0724/848493,0254/219764.
• Urgent, decomandate, 54 mp, etaj 1, parchet, 
balcon închis, zona Miorița, gresie, faianță, preț 
830 milioane lei, negociabil. Tel. 0742/019418
• urgent, Deva, Al. Moților, etaj 1, multiple îmbu
nătățiri, instalații sanitare, noi, preț 610 milioane 
lei, ocupații imediat. Tel. 227698,0745/955443.

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, 2 balcoane, 98 mp, contorizări, 
etaj 1, zonă centrală preț 1,350 mid, lei, nego
ciabil. Tel. 228615.
• decomandate, centrala termică parchet, gre
sie, faianță, balcon închis, etaj 3, Deva, zona 
Minerului, preț 950 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/019418
• Deva, bdul 1 Decembrie, decomandate sau 
schimb cu apartament 2 camere plus diferență 
aceeași zonă Tel. 0721/521378
• Deva, decomandate, 2 băi, 2 balcoane închise, 
contorizări apă gaz 2 focuri, pod, st 105 mp, preț 
favorabil, negociabil, zonă cu toate utilitățile. 
Tel. 218978 0727/357313.
• Deva, ultracentral, fără îmbunătățiri, etaj 3, 
xintorizâri, preț 45.000 euro, negociabil. Tel.

16/609615.215113.
• Deva, zona Eminescu, etaj 1, contorizări, preț 
1,450 mid lei. Tel. 0746/609615,215113.
• semidecomandate, parter, zona piață Deva, 
totul contorizat, balcon închis, preț 33500 euro. 
Tel. 229622,0724/631494.
• Simeria, central Relații la tel.0726/737953.

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• decomandate, cu garaj sub bloc, etaj 1 -4, 
Deva, zona împăratul Traian. Tel. 0745/164633.

Vând ap, 4 camere (07)
• Deva, decomandate, etaj T, centrală termică 2 
băi, 2 balcoane, unul închis, parchet, multiple 
posibilități de modificare, fără intermediari. Tel. 
0788/497895,

Vând case, vile (13)
• 2 camere, baie, bucătărie, hol, pivniță curte 
200 mp, Deva, Bămuțiu, preț 40.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0721/521378

• 4 camere, zonă bună Simeria, canalizare, 
grădină garaj, beci, preț 2,225 mid. lei. Tel. 
0720/505771,0723/686162.
• casă 2 corpuri Simeria, primul • 2 camere, 
>raj, al 2-lea - bucătărie, hol. baie, cămară, 
.aren 800 mp, canalizare, apă gaz, preț 1,800 
mid. lei, negociabil. Tel. 0723/686162.

• Deva, Baia Sărată 2 corpuri, amenajări inte
rioare, parchet laminat, centrală termică garaj, 
anexe, grădină 750 mp. Tel. 0722/347512.

• Deva, Str. Griviței, nr. 31, ■ 2 camere, bucătărie, 
baie, cămară, hol, acareturi, 2 curți și grădină 3,5 
ari, preț 1,3 mid. lei, negociabil. Tel. 236510.

• Simeria, 2 camere decomandate, bucătărie, 
cămară curte mare, baie, anexe, grădină, preț 
1,700 mid. lei, negociabil. Tel. 0723/686162, 
0720/505771.
• Simeria, construcție nouă living, bucătărie, 2 
băi, 2 dormitoare, amenajată stil occidental, preț 
1.900 mid. lei, negociabil. Tel. 0720/505771, 
0723/686162.
• Simeria, șoseaua națională 3 camere, bucă
tărie, foarte mare, baie modernă 2 holuri, cen
trală termică parchet laminat, garaj, piscină 
beci, termopane, finisaje moderne, 95.000 euro, 
neg., cu mobilă Telefoane 0720/505771, 
0723/686162.

• vând casă, in Deva, zona Progresului, 4 ca
mere, bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi fruc
tiferi și gazon, grădină de legume. Tel. 214446. 
Exclus intermediari.

• casă 3 camere, anexe, curte, grădină -2000 
mp - posibilitate racordare la gaz, în comuna 
Șoimuș, Str. Boholtului. Preț informativ 
1.250.000.000 lei. Relații la tel. 0723/631756.
• vând, la casă o cameră bucătărie, baie cu ca
bină de duș, centrală termică, parchet lamelar, 
gresie, faianță Deva, central. Preț negociabil. 
Tel. 0726/972966.

Firmă de distribuție în domeniul detergenți cosmetice, vă propune să vă alăturați tinerei noastre 
echipe și să aplicați pentru următoarele posturi:

1. SUPERVIZOR, AGENțl VÂNZĂRI 2.AGENTUVRĂRI

Responsabilități: Responsabilități:
- respectarea procedurii procesului de vânzare; -reprezentarea șipromovarea produselor pe piață
- reprezentarea și promovarea produselor pe piață; - respectarea procedurii procesului de vânzare
- îndeplinire plan vânzan;
Cerințe:
- studii superioare;
-expenență minim 1-3 ani;
- disponibilitate program prelungit;
- permis de conducere categ. B;
- domiciliul stabil: Deva.

Suntem interesați de găsirea unor persoane dinamice, care să obțină rezultate deosebite. 
Persoanele care îndeplinesc cerințele de mai sus și sunt interesate, sunt rugate să trimită CV-u rile, 
cu indicarea postului pentru care aplică, la numărul de fax: 0256/286005.

QBS: Toate aplicațiile vor fi tratate cu confidențialitate. Numai persoanele selectate vor fi 
contactate pentru interviu.

Cumpăr case, vile (14)
• 3 camere în Simeria, zonă centrală ofer 1,200
mid. lei și caut de închiriat garsonieră ofer 50 
euro. Tel. 0742/967726,0723/686162,0720/505771.

Vând case de vacanță (15)
• construcție 2002, D+P+E, stațiunea montană 
Strajă 7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile. Accept variante. Tel. 0723/320995.
• Parâng, P+l, baie, bucătărie utilată boiler 
electric, preț 40.000 euro, negociabil. Tel. 
0721/521378
• Săcăiâmb, P+2,8 camere,. 2 băi, terasă pis
cină centrală termică pe motorină preț 100.000 
euro. Tel. 0721/521378

Vând case la țară (17)
• 3 camere, bucătărie, cămară anexe, grădină 
poziție centrală Rapoltu Mare, nr. 150. Relații 
264295 după ora 17.
• 5 camere, dependințe, grădină pomi fructiferi, 
st 918 mp, poziție centrală șosea asfaltată Boz, 
preț 850 milioane lei, negociabil. Tel. 
0740/369611.
• ca k) P+M Șoimuș, apă gaze, 4 camere, 
bucătărie, 2 băi, 2 beciuri, living, garai, terasă 
curte, grădină, baltă cu pește, preț negociabil. 
Tel. 225046,0727/934959,0723/413086.
• casă anexe, grădină pomi fructiferi, st 2500 
mp, Zdrapți, județul Hunedoara preț negociabil. 
Tel. 0745/521368
• grădină teren arabil, 2 rânduri de case în 
curte, cu îmbunătățiri, situate în sat Gelmar, nr. 
42, la intrare în Geoagiu, Meteșan Maria.
• Turdas nr. 182, preț negociabil. Tel. 
0721/035361.
• vând casă în Călan, grădină gaz metan, apă 
curentă preț negociabil. Tel. 0721/502582.

Vând garsoniere (19)
• 2 camere, etaj 1, Dacia amenajări interioare, 
contorizări, jaluzele exterioare, preț negociabil, 
la vedere. Tel. 228109.
• Deva, cartier Dacia 2 camere, parter, parchet 
laminat, contorizări apă gaz, repartitoare, ocu- 
pabiiă imediat, preț 550 milioane lei. Tel. 220579.
• Deva Dada preț 350 milioane lei. Tei. 
0723/419974.
• Deva decomandate, cartier Dacia etaj 2, par
chet, gresie, faianță contorizări, preț 550 milioa
ne lei, negociabil. Tel. 0721/521378

• Deva ultracentral, semidecomandate, bine 
întreținută, preț 690 milioane lei, negociabil. Tel. 
0746/609615,215113.

• urgent, decomandate, 38 mp, etaj 1, parchet, 
gresie, faianță repartitoare, zona Opera preț 
21.000 euro, negociabil. Tel. 0742/019418.

• urgent, zonă foarte bună Simeria sau schimb 
cu apartament 2 camere plus diferență 200 
milioane lei. Vând casă modestă în Simeria preț 
600 milioane lei. Tel. 261268.

Vând terenuri (21)
• L200 mp teren intravilan grădină 20 X 60 mp 
în localitatea Totești Hațeg, lângă școală preț 
12.000 lei mp, negociabil, acte în regulă Tel. 
212272,0723/732560.

• 10 para teren a 500 mp, zona Căprioara 
Relații.lateL2U124.—

• 1000 mp zona Deva, bun pentru construcție 
cabană, casă facilități curent, gaz. Tel. 
0726/158688
• 1200 mp teren intravilan Simeria zonă bună 
preț 17 euro, negociabil. Tel. 0720/505771, 
0723/686162.

• 2300 mp intravilan în Deva Str. Alunului, zonă 
agrement, case de vacanță. Tel. 227242.

• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură, ambele 
localitatea Totești Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă Tel. 212272,0723/732560.
• intravian 3600 mp în Băcia cu toate facilitățile: 
apă canalizare, curent, gaz, preț 4euro/mp. Tel. 
233974,0724/388452.
• Intravilan 4626 mp și două construcții cu câte 

, două camere fiecare in 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.
• intravilan pentru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt, 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la 
poartă Tel. zilnic 220269, după ora 16 sau 
0746/029058.

Blendea Dan în calitate de 
administrator judiciar, anunță 

deschiderea procedurii de 
reorganizare și faliment a 

SC FEROMACA SRL 
Petroșani, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalul Hunedoara sub nr.

J20/174/1999 și notifică toți 

creditorii societății debitoare să 

depună declarație de creanță la 

Tribunalul Hunedoara în dosar 

nr. 2445/2005, până la data 

de 15.08 2005.

- supervizarea și sprijinirea subordonaților.
Cerințe:
- experiența în vânzări mimin 1 an;
- organizat, comunicativ, dinamic;
- disponibilitate program prelungit;
- permis de conducere categ. 8; 
-domiciliul stabil: Deva.

• intravilan șl extravilan în Banpotoc și Chi- 
mindia. Tel. 0726/737953.
• Intravilan, acces la toate facilitățile, pentru 
casă Sau cabană 510 mp, fs 12 m, preț 9500 lei. 
Informații Leșnic, nr. 122, tel. 0744/568995.
• la 20 km de Deva terenuri pentru agrement, la 
șosea și apă curgătoare cu pești, preț de la 0,6 
euro -15 euro, mp. Tel. 211856.
• Simeria, Intravilan (loc de casă), toate 
facilitățile, 400 mp, fs 20 m, preț 9 euro mp, ușor 
negociabil. Tel. 0723/686162,0720/505771.
• Simeria, intravilan, 1200 mp, fs 15 m, toate 
utilitățile, preț 18 euro/mp, ușor negociabil. Tel. 
0720/505771,0723/686162.
• Simeria, loc de casă 400 mp, fs 15 m, zonă 
bună preț 9 euro, negociabil, Tel. 0720/505771, 
0723/686162.
• Simeria, loc de casă zonă bună, 400 mp, fs 16 
m, toate utilitățile, preț 9 euro mp, negociabil. 
Tel. 0720/505771,0723/686162.

Cumpăr alte imobile (28)
• cumpăr uscătorie la parter, zona Progresul, 
piață, centru, eventual la etaj cu posibilitate 
construcție scară exterioară Tel. 0721/521378.

Imobile chirii (29)
• Inchhtez apartament 3 camere decomandate, 
ultracentral, nou, renovat, complet mobilat, 
contorizări, repartitoare, preț 250 euro, nego
ciabil. Tel. 0721/267912.
• închiriez garsonieră decomandate, mobilată 
utilată frigider, aragaz, zonă centrală Deva, 35 
mp, preț 90 euro/lună T el. 0746/609615.

• închiriez urgent apartament 2 camere, 
mobilat, Deva Str. Minerului, preț 60 euro/lună 
fără intermediari. Tel. 0721/553868.

• ofer de închiriat apartament 2 camere, 
bucătărie, baie, centrală termică gaz contorizat, 
mobilat, pentru locuință sau alte utilități. 
Informații Hațeg, tel. 770367,770735,0722/876141.
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere 
decomandate, modificări interioare, îmbună
tățiri, mobilat, utilat, repartitoare, ocupabil 
imediat, bdul Decebal, preț 170 euro/lună. Tel. 
0745/582117,231284.
• ofer spre închiriere garsonieră utilată și 
amenajată pentru spațiu comercial sau birouri, 
intrare separată preț 150 euro/lună Deva. Tel. 
0721/744514.
• primeic In gazdă 2 salariate cu program de 
lucru dimineața, Deva, Bdul 22 Decembrie, 
deasupra Băncii Carpatica, preț 1,2 milioane lei, 
cheltuieli incluse. Tei. 221279.

Auto românești (36)
• vând Aro 243 O, motor Brașov, plus remorcă 
1,5 tone, stare bună de funcționare, acte la zi. 
Tel. 245874,0723/335189.
• vând Dada 1100, preț 10 milioane lei, nego
ciabil. Informații tel. 0254/776327.
• vând Dada 1310, af 1986, import Germania, 
stare foarte bună rezervor benzină mărit, nou, 
cablu ambreiaj, electromotor, cuzineți, palier 
mărit pentru Dacia 1310. Tel. 260570.

Auto străine (37)
• vând Foni Siera Diesel 23, acte la zi, stare 
impecabilă af 1985, preț 2100 euro, negociabil. 
Tel. 0720/195199,232783.

• vând Renault 5, af 1991, înmatriculat persoană 
fizică Renault 5, af 1984 neînmatriculat, stare 
foarte bună preț 3.000 euro. Tel. 0722/428683.

Microbuze. Dube (38)
• vând dubită Iveco 50C13 Turbo Daily, af 2000, 
oglinzi electrice încălzite, cârlig de remorcă 
radiocasetofon, alarmă închidere centralizată 
preț negociabil. Tel. 0722/314123.

Camioane, remorci (39)
• vând remorcă cu platformă basculabilă de 9,6 
tone, înmatriculată stare foarte bună preț 
negociabil. 'Relații la tel. 0254/260712, 
0723/887751,

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând snvumir electric 2,5 to, stare foarte bună, 
preț negociabil. Relații la tel. 0722/314123.

Moto-velo (41)
• vând convenabil bicicletă Mountain Bike, 
nouă Tel. 0722/441425.

EVIDENTIAZA-TE!
f

VARIANTE

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

VARIANTA ALEASA

1

PRIMA APARIȚIE....
• chioșcul de ziare de lângă
Conttim:
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15:
• chioșcul de ziare de iângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de iângă 
Alimentara Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția 
Zatnfireseu B dul Decebal.

cuvÂm

Piese, accesorii (42)
• vând cutie viteze 4 trepte de VW Golf Diesel, 
Deva, preț 50 euro. Tel. 0722/629058.
• vând motor Ford Orion 1,8 D • 88, preț 2.500.000 
lei. Tel. 0742/083526.

Garaje (43)
• vând garaj în Simeria, zonă centrală preț 250 
milioane lei, negociabil. Tel. 0720/505771, 
0723/686162.

Mobilier și interioare (47)
• vând biblioteca 4 corpuri, fără dulap, stare 
foarte bună, preț 3.500.000 lei, negociabil. Tel. 
0254/211363,0727/718081.
• vând cadă baie din fontă chiu vet» bucătărie 
și baie, calorifere fontă Tel. 0745/202164
• vând cuier din fler forjat pentru hol, 1,80/0,9 m, 
foarte frumos, preț 900.000 lei, negociabil. Tel. 
220025.
• vând i ri rezultate din demolări în stare 
foarte bună Tel. 0726/158688.
• vând masă panel furniruită 0,7 x 0,7 m, 4 
tabureți rotunzi, toate lustruite, stare perfectă 
Tel. 220025.
• vând sufragerie stil Lengyel masivă culoare 
neagră cu vitrină cristal, comodă mare, comodă 
mică, masă rabatabilă pentru 12 persoane, 6 
scaune, toate sculptate, preț 1500 euro. Tel. 
0254/216399.
• vând urgent canapea extensibilă stare bună 
masă sufragerie de 12 persoane, masă sufra
gerie + 6 scaune tapițate, servantă mobilă hol, 
birou, prețuri negociabile. Tel, 218084 0742/ 
939993,0724/643045.
• vând urgent dulap 2 uși, dulap cu vitrină masă 
cu 6 scaune tapițate, oglindă cu noptieră 
bibliotecă cu vitrină canapea extensibilă Tel. 

230297.

Televizoare (48)
• vând tv color, diagonala 72 cm, stereo, teleco
mandă stare foarte bună de funcționare, preț 2 
milioane lei, negociabil. Tel. 221279.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând radiocasetofon auto Sony cu 2 boxe, preț
150 euro. Tel. 0722/223375.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând Holda 5110 + SIM, preț 1,2 milioane lei și 
Nokla 6600 la 200 euro, negociabil, Tel. 
0722/161644.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând palton lung, de bărbați, din piei caprine, 
nr. 54-56, confecționat de fabrică stare exce
lentă preț 160 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând rochia de mireasă mărimea 42 - 44, 
model nou, unic, plus accesorii, preț avantajos. 
Tel. 218186.
• vând rochie de seară galbenă cu negru, 
model elegant, măsura 40-42, preț 1.500.000, 
negociabil și rochie de seară argintiu metalizat, 
măsura 40-42, preț 1500.000, negociabil, tel. 
0743/211074 sau 218084.
• vând rochie de seară model frumos, culoare 
roșie+auriu pe corset, cu voal, măsura 42-44, 
preț 1.500.000, negociabil, tel. 0742/939993.

Materiale de construcții (53)
• mobilier din pal și lemn masiv debitare buș
teni. Tel. 0744/567736,0722/532715.
• vând cărămidă din demolări 20 mc, preț 
1.200.000 lei mc. urgent. Tel. 0723/335189.

• vând plasă răcit 23 kg balotul, preț 800.000 lei. 
Tel. 0742/083526.

Electrocasnice (56)
• vând candelabre cristal, stare ireproșabilă 
preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând congelator Ariston, decongelare auto
mată temperatură de congelare - 25 - 35 grade, 
preț 400 euro. Tel. 0727/376045.281244.
• vând lustră plafon 3 brațe, completă și 2 aplice 
de perete, toate 800.000 lei.Tel. 220025.

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

Decese (75)

Anunțăm dispariția prematură a fiului și fratelui nostru
DEOANCĂ ROMAN (REMUS)

de 63 ani. înmormântarea are loc astăzi 12 iulie, ora 14, la 
Cimitirul din str. Gălugăreni, Deva. Dumnezeu să-l ierte și 
să-l odihnească. Familia îndurerată. s

• vând mașină de cusut Singer cu toate acce
soriile și toate tipurile de ace, în stare de 
funcționare. Informații tel. 776453.
• vând mașină de cusut tip Singer, stare 
perfectă de funcționare, preț 4 milioane lei. Tel. 
213908, Deva
• vând mașină de spălat, cuvă din plastic, 
capacitate 150-200 litri, stare perfectă preț 
negociabil. Tel. 220025.

Pante si animale, 
agroalimentare (57)

• vând foodendran de 2 ani cu 11 frunze, arbore 
de cafea pe rod, alte plante și flori ornamentale, 
preț negociabil. Tel. 222348.
• vând grâu și porumb, en gros. Tel. 
0744/602431.

• vând pul Doberman, 3 săptămâni. Tel, 
0723/546424.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

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

Instrumente muzicale (60)
• vând vocoder vocalist Digitech (cor pe 5 voci), 
ideal pentru soliști vocali și studiouri, Sequencer 
Korg (memorie muzicală), pianină Lipatti, Deva. 
Tel. 0722/629058.

Altele (61)
• oferim la cele mai reduse prețuri sucuri Flo
rida, calitate superioară, sifonate la sticle pet de 
2 litri și nesifonate la sticle pet de 3 litri, gamă 8 
sortimente, Deva. Tel. 235320, 0745/096675, 
212057.
• oferim la prețuri minime, îmbuteliate sau vrac 
siropuri concentrate pentru dozatoare Tec, 
profit 400%, sifonerii și uz casnic, gamă de 8-12 
sortimente, Deva. Tel. 235320, 0745/096675, 
212057.
• vând ceas de mână Doxa, perfectă funcțio
nare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.
• vând ceai de mână elvețian Longines cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 150 
euro, negociabil. Relații la telefoanele 212272, 
0723/732560.

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bârzan Alexandra. Se declară nul.
■ pierilut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ciupe Lidia Se declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Farcaș Marioara. Se declară nul.

CURSURI INSPECTOR 
RESURSE UMANE

S.C. Orema Management
SRL Deva (societate 

acreditată de Ministerul Muncii 
și Ministerul Educației) 
organizează cursuri de 

specializare pentru inspectori 
resurse umane. Informații la 

tet 0722/534697, 
0723/793457

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Lucaci Nicoleta Rodica. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Mușescu Ana. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 

Oaidă Alexia Maria Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Păcurar T. Tăiță Se declară nul.
• pierdut certificat de acționar deținut la SIF 
Banat Crișana nr. 296989, având 1000 acțiuni, pe 
numele Brănescu Gabriela Se declară nul.

Matrimoniale (69)
• Intelectual, singur, 49/180/70, din Deva caut 
doamnă/domnișoară singură, suplă, pânăîn 55 
kg, pentru o relație sinceră. Mesaje la e-mail: 
freenicu2@yahoo.com

Prestări servicii (72)

• Test Flag SRL Deva organizează testarea 
cunoștințelor de utilizare a calculatorului 
(ECDL), oferind 50% reducere pentru elevi 
și studenți pe perioada vacanței. Testarea 
va avea loc în data de 11 și 25 iulie. înscrieri 
cu minim 5 zile înainte laTest Flag SRL, Bdul 
22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea,Cepromin), 
etaj 2, camera 221. Tel. 0254/212070. fax 
0254/218111.

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

• chitarist cu experiență îndelungată îmi ofer 
serviciile unei formații pentru cântat la petre
ceri, Deva Tel. 0722/629058.
• efectuez transport marfă, local și interurban, 
cu camion acoperit de 3,2 t util, 36 mc, dimen
siuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 

0740/953297.
• ofer servicii de vornic la nunți, chiar și 
formație de muzică bună, la un preț bun. Tel, 
0723/933333.
• predau ore de chitară, stil muzică ușoară rock, 
Deva. Tel. 0722/629058.
• transport mobilă cu auto de 1,2 to și 14 mc, L 
3,5 m, I 2,2 și înălțime 18 m. Tel. 225578, 
0744/934462.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• conducător auto ca experiență B, C, D, ates
tate, călători, marfă,.solicit loc de muncă Tel. 
224962,281244.

Oferte locuri de muncă (74)
• caut colaboratori in domeniul tranzacțiilor 
imobiliare pentru orașul Simeria, instruire 
gratuită Tel. 261268,0722/582097.

• folosind eficient o mică parte din timpul liber 
într-o activitate legală și garantată de stat, 
puteți avea o carieră cu câștiguri financiare 
deosebite. Tel. 0746/054005.

• societate comercială angajează persoa
nă cunoscătoare PC nivel avansat, cu
noscătoare limba engleză (cunoașterea 
limbii germane constituie avantaj), per
soană dinamică și comunicativă Relații la 
t*L 0254/214299 orele 9 - 17,30 sau 
0722/631562 orele» -18

_ ------------- ------------- s- - «-------- «e_• wckwu comeruaia angajează rec&ppo* 
ner-barman, ospătari, bucătar cu expe
riență ajutor bucătar. Jferim conrM mo
derne de muncă salar motivam. Tel 
210932,717998.
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• La tribunal Procesul lui Mohammed Bou- 
yeri, cetățeanul marocano-olandez care l-a 
asasinat pe regizorul Theo van Gogh în nu
mele islamismului radical, a început ieri, în- 
tr-un tribunal din Amsterdam, unde s-au lu
at măsuri de securitate speciale.

Victimele ciclonului Dennis

• Detronat Producția „The Fantastic Four" 
a detronat „War of the Worlds" al lui Ste
ven Spielberg, ajungând pe primul loc în 
box-office-ul american la sfârșitul săptămânii 
trecute.

De ziua lui Tom Jones
E<mdra (MF) - Conducerea unui parc de 

distracții britanic a decis să creeze un la
birint pentru a celebra cea de-a 65-a aniver
sare a cântărețului Tom Jones. Labirintul 
a fost realizat în mijlocul unui lan de po
rumb, iar imaginea utilizată pentru labirint 
este cea a lui Tom Jones în timp ce cântă.

Labirintul se află la Heatherton Country 
Sports Park, în apropiere de Tenby, iar 
managerul Andrew McDonald a declarat că 
prin intermediul acestei initiative, parts 
încearcă să aducă un omagiu.

■ în SUA a murit o per
soană, Dennis făcând 
deja 16 morți în Cuba, 
Haiti și Jamaica.

Panama City (MF) - Den
nis, care a făcut o primă vic
timă în Statele Unite, a lovit 
duminică după-amiază nord- 
vestul Floridei.

Primul ciclon din Atlantic 
din acest an s-a dezănțuit pe 
teritoriul Statelor Unite între 
Pensacola și Navarre, după ce 
își mai pierduse din forță în 
Golful Mexic. Ciclonul a a- 
juns la nivelul doi, după ce

Urgență
Roma (MF) - O pen

sionară dintr-un orășel 
din sudul Italiei a che
mat poliția ca. să-i repare 
televizorul, care s-a stri
cat în timpul difuzării 
unui episod din? serialul 
preferat al bătrânei, „Tâ
năr și neliniștit”.

Sofia Torino (90 ani) 
le-a spus polițiștilor, la 
telefon, că e vorba des
pre o situație de urgență. 
Un echipaj a venit rapid 
și a găsit-o pe femeie pa
nicată, din cauza faptu
lui că i se stricase televi
zorul tocmai în timpul 
unui episod din serialul 
„Tânăr și neliniștit”. 
„Trebuie să faceți ceva, 
altfel pierd finalul”, le-a 
spus pensionara, speria
tă, polițiștilor.

Polițiștii i-au reparat 
televizorul, dar au aver
tizat-o ca altădată să nu 
mai apeleze la politie da
că i se defectează diverse 
aparate din casă.

William (Foto: EPA)

Președinții, operați estetic
■ Pentru prima dată de 
la finalizarea lor, 
portretele de pe Mount 
Rushmore vor fi spălate.

Washington (MF) - Portre
tele președinților americani, 
care au fost cioplite pe Mount 
Rushmore, sunt spălate pen
tru prima dată de la finaliza
rea lor, în urmă cu circa 60 
de ani. Administratorii par
cului din South Dakota vor să 
înlăture lichenii care au cres
cut pe portretele sculptate în 
granit și care au o înălțime 
de 18 metri.

Vacanță 
în Africa
Londra (MF) - Prințul 
William, care a călă
torit de curând în 
Noua Zeelandă, a 
plecat într-un safari 
în Africa, însoțit de 
iubita lui, Kate Mid
dleton, scrie The Sun. 
Cei doi vor petrece 
cel puțin trei săptă
mâni în Africa pentru 
a sărbători absolvirea 
Universității St. 
Andrews.
Această călătorie 
demonstrează că 
relația dintre William 
și Kate este mai 
serioasă decât o sim
plă legătură din tim
pul facultății.

Mount Rushmore (Foto: fan)

Câștigător la Karlovy Vary
> —

■ Filmul polonez „My 
Nikifor" a fost marele 
câștigător al Festivalul 
Internațional de Film.

Puiul de macac s-a născut acum opt zile la 
Guwahati zoo, în nord-estul Indiei. (Foto: epa)

Karlovy Vary (MF) - „My 
Nikifor” (Moj Nikifor), film 
polonez în care rolul princi
pal este interpretat de o actri
ță în vârstă de 80 de ani, a 
câștigat trei dintre principa
lele premii, inclusiv trofeul 
Crystal Globe, la cea de-a 40-a 
ediție a Festivalului de Film 
de la Karlovy Vary.
Interpretare sclipitoare

Regizorul polonez Krzysztof 
Krauze a câștigat premiile 
pentru „cel mai bun regizor” 
și „cel mai bun film” pentru 
„My Nikifor”. Actrița Krysty- 
na Feldman, care a interpre
tat rolul pictorului Nikifor

Echivalent german al Oscarurilor

își ia casă de vacanță
Londra (MF) - Brad Pitt vrea să își 

cumpere o casă de vacantă în Africa, fiind 
dispus să plătească un milion de lire ster
line pentru o reședință în Maroc. Pitt le-a 
cerut angajatilor săi să îi găsească o casă 
care să aibă în jur palmieri și nisip.

Prietenii actorului susțin că acesta vrea 
o casă la Marrakesh. Actorii Will Smith și 
Jackie Chan, precum și fostul jucător de 
baschet Michael Jordan, au achiziționat 
deja vile în această regiune.

■ Comedia „Alles auf 
Zucker!" a fost cea mai 
apreciată producție la 
German Film Awards.

Berlin (MF) - „Alles auf Zu
cker!”, comedie ce face referi
re la evreii germani, a câști
gat premiile pentru „cel mai 
bun film”, „cel mai bun ac

anterior fusese cotat la cate
goria patru pe scara Saffir- 
Simpson de cinci grade.

Duminică, președintele 
George W. Bush a decretat că 
trei state din sudul tării au 
fost victimele „unui dezastru 
major”, în urma trecerii ciclo
nului Dennis. Decretul vizea
ză Florida, Alabama și Mis
sissippi, aceste trei state fiind 
eligibile pentru a primi o a- 
sistență federală în plus fată 
de ajutoarele de stat și locale. 
Aproape 1,5 milioane de per
soane au primit ordinul de a 
evacua zonele cele mai expuse 
din Florida și Louisiana.

Sculpturile au fost create în 
perioada 1927-1940 de sculp
torul americano-olandez Gut- 
zon Borglum și de 400 de mun
citori.

Președinții imortalizați în 
piatră sunt George Washing
ton, Thomas Jefferson, Abra
ham Lincoln și Theodore Roo
sevelt.

Deși sculpturile sunt ver
ificate în fiecare an pentru a 
se identifica eventualele 
crăpături, ele nu au fost 
curățate de straturile de praf 
și mizerie în cele șase decenii 
de existentă.

Există temeri că unele din
tre elementele fețelor preșe
dinților ar putea cădea în ca
zul în care numărul mare de 
licheni și rețeaua lor de rădă
cini sunt înlăturate.

Administratorii parcului 
Mount Rushmore au apelat la 
expertiza unei companii ger
mane care s-a ocupat de cură
țarea statuii lui Hsus Chris
tos de la Rio de Janeiro și a 
Porții Brandenburg din Berlin.

Regizorul și actrița din „My Ni
kifor" (Foto: EPA)

Stone
(Foto: EPA)

Krynicki, un artist talentat, 
dar cu incapacități fizice și 
mentale, a câștigat premiul 

tor” și „cel mai bun regizor” 
la echivalentul german al Os
carurilor, nominalizat la zece 
dintre cele 15 secțiuni.

Filmul, regizat de elveția
nul Dani Levy, urmărește via
ta unui evreu ce încearcă să 
își convingă fratele de religie 
ortodoxă că e kosher. Produc
ția a fost realizată în doar 23 
zile, însă a întrecut „The

Olga - Născută în 
zodia Scorpion, îi 
plac piercingul, dan
sul și să conducă 
mașinile cu viteză.

(Foto: Țraian Mânu)

pentru „cea mai bună actriță” 
pentru „transformarea extra
ordinară și interpretarea scli-

Downfall”, în care joacă și 
Alexandra Maria Lara, care a 
avut doar trei nominalizări.

„Alles auf Zucker!” a fost 
apreciat de criticii de film și 
de liderii evrei pentru modul 
în care a prezentat viata de zi 
cu zi a evreilor într-o tară în 
care filmele referitoare la aces
te persoane au tendința să 
pună accentul pe Holocaust. 

pitoare”. La categoria „cel 
mai bun actor”, juriul a îm
părțit premiul între Luda Zin- 
garetti, care a jucat în „Come 
into the Light”, și Uri Gavrie1 
pentru rolul din filmul i 
raelian „What a Wonderful 
Place”.

Juriul i-a decernat o men
țiune specială lui Sion Sono, 
regizorul filmului nipon „No- 
riko’s Dinner Table”, produc
ție care a obținut și premiul 
Don Quijote din partea FICC 
(International Federation of 
Film Societies). Premiul Spe
cial al Juriului a revenit pro
ducției israeliene „What a 
Wonderful Place”.

S-au acordat și premii pen
tru contribuția remarcabilă la 
cinematografia mondială, ele 
revenind lui Robert Redford, 
Jiri Krejcik, Sharon Stone și 
Liv Ullmann.

Regizorul Dani Levy (Foto: epa)


