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• Pagube. în urma unei ploi torențiale, 
căzuta în zona comunei Buceș, s-a produs 
ruperea unui podeț ce leagă DJ. 742A de 
Cătunul Brădinești, izolând un număr de 18 
familii. De asemenea, același drum este 
inundat pe o porțiune de 20 metri, în zona 
satului Grohoțele. (M.T.)

Cerul va fi mai mult noros, cu precipi
tații mai ales spre seară.

Șomerii aflați în căutarea unui loc de muncă au preferat ieri preselecția pentru Spania. Din cei peste 
22.000 de șomeri hunedoreni, doar 75 au reușit înscrierea în baza de date OMFM. ‘
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Compromis la anticipate
București (A.S.) - Ieri seară, președin

tele Traian Băsescu s-a întâlnit cu pre
mierul Tăriceanu, cu președinții Came

relor, liderii grupurilor par
lamentare, membrii Curții 
Constituționale și Ministrul 
Justiției. în urma discuțiilor 
s-a profilat oportunitatea 
unui compromis, ce va fi 
analizat în Parlament, care 
să permită reforma Justiției 
fără a mai fi nevoie de

alegeri anticipate. în acest context Pre
mierul a declarat că își va reconsidera 
demisia astfel încât să nu se ajungă la 
alegeri anticipate.

Călin Popescu 
Tăriceanu

■ Cetățeni din 29 de 
județe au fost prezenți 
ieri, la Deva, pentru 
găsirea unui job.

Deva (I.J.) - Chiar dacă 
înscrierile au început de la 
ora 8,30 dimineața, solicitanții 
de muncă pentru străinătate

Director
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■ Un radioamator 
devean acuză 
directorul radioclubului 
de evaziune fiscală.
Tiberiu Stroia
tiberiu.5troia@infonnmedia.ro

Deva - Unul dintre mem
brii Radioclubului Județean 
Hunedoara reclamă că direc

Tren blocat pe DefileuPagube provocate de inundații în 
județul Hunedoara

■ Călătorii au așteptat 
în tren mai multe ore 
remedierea defecțiunii 
electrice.

Petroșani (M.S.) - Trenul 
rapid 922, care circulă pe ruta 
Deva-Mangalia a rămas blocat 
ieri dimineață în Defileul Jiu
lui, după ce rețeaua de ali
mentare cu energie electrică 
a fost afectată din cauza unui 
copac doborât de vânt.

Copacul a rupt firele 
electrice și a căzut pe linia fe
rată ce străbate Defileul. Inci- 

au așteptat la Casa de Cultură 
încă de duminică seara și au 
dormit sub cerul liber ca să 
ocupe un loc în față. Majorita
tea acestora spun că preferă 
să lucreze dincolo pentru că se 
plătește mai bine, iar aici 
muncesc pe degeaba. Vor să 
lucreze pe orice post și s-au
înarmat cu acte. Au venit din

acuzat de
torul Radioclubului județean 
și-a însușit prin fraudă, în 
2004, aproximativ 300 mi
lioane de lei. „Există o măre 
discrepanță între bugetul de 
cheltuieli și cel de venituri 
ale Radioclubului. Practic, în 
prezentarea bilanțului pe 
2004, făcută de către direc
torul radioclubului nu se 
amintește de cele 570 de mi
lioane de lei primite de la 

litățile Lainici și Livezeni, 
după ora 3.00 dimineața.

Defecțiunea a fost remedi
ată, iar linia a fost redeschisă, 
în jurul orei 11.00, a declarat 
Sorin Manole, responsabil în 
Ministerul Transporturilor, 
Construcțiilor și Turismului. 
Potrivit aceleiași surse, trenul 
rapid a avut o întârziere de 
peste 7 ore.

Alte două trenuri de per
soane și unul de marfă au 
suferit diferite întârzieri, din 
același motiv, dar timpii de 
așteptare au fost de scurtă 
durată, relatează martori ocu- 

29 de județe, însă majoritatea 
provin din Dolj, Olt, Teleor
man și Goij. Despre preselec- 
ție au aflat de pe site-ul 
OMFM-ului, de la televizor și 
din presă. Cei mai neinformați 
s-au dovedit a fi hunedorenii, 
care s-au prezentat în număr 
mic la preselecție. „Până la 
17,30, când s-a încheiat selec-

Consiliul Județean. în acest 
fel se omite, cu bună știință 
o sumă de 300 de milioane de 
lei care nu apare în nici un 
act”, precizează reclamantul.

în replică, directorul radio
clubului, susține că toate 
cheltuielile sunt înregistrate 
în actele contabile. Nu se 
poate pune problema unei 
fraude”, susține Marius ^an- 
tilimon. 

majoritatea județelor t au fost afectate de inundații. 
Numai precipitațiile de ieri au făcut ravagii în 26 de 
județe. Ploile au provocat mării pagube în mii de gospo
dării și peste 300.000 de.jiectare de teren agricol și păduri.

, ' (Foto: Mihaela Tămaș)

ția, s-au făcut 373 de înscrieri, 
au fost respinse 70 de dosare, 
din care puțin sub 80 au fost 
din județul nostru. Așteptăm 
ca măcar azi să se prezinte Ia 
preselecție zonele Hunedoara 
și Valea Jiului, îh care șo
majul este extrem de mare”, 
declară Vasile Iorgovan, di
rector AJOFM Hunedoara. /p3

Geambașii 
aurului dacic

Deva (T.S.) - Cuvântul 
liber vă prezintă un re
zumat al rechizitoriului 
instrumentat de procu
rori, în care 13 hunedo
reni sunt acuzați de tra
fic cu obiecte de tezaur 
dacic, șantaj, trafic de 
carne vie. /p3

mailto:tiberiu.5troia@infonnmedia.ro
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• Asfixiați. Nouă persoane menținute în de
tenție de forțele de securitate irakiene, din 
cauza unor presupuse legături cu rebelii, au 
murit asfixiate, după ce au stat închise mai 
mult de 14 ore într-o dubă a poliției.

România, expusă atentatelor
• Comiterea unor atentate teroriste în 
Canada este inevitabilă, a avertizat vicepre- 
mierul țării, Anne McLellan. Nu există o a- 
menințare specifică împotriva Canadei, însă
e singura de pe lista nominalizatelor de al-Qai- 
da drept ținte, care nu a fost încă atacată.

Dezbatere 
la ONU

New York (MF) - Dez
baterile Adunării Gene
rale a ONU asupra ex
tinderii Consiliului de 
Securitate au început 
printr-un discurs al am
basadorului Braziliei, 
Ronaldo Mota Sarden- 
berg. Brazilia, Germa
nia, India și Japonia for
mează grupul numit G4, 
care militează pentru 
obținerea a câte unui 
mandat de membru per
manent fără drept de ve
to într-un Consiliu de 
Securitate extins de la 
15 la 25 de membri. Sar- 
denberg a prezentat pro
iectul rezoluției G4, care 
propune principiul unei 
astfel de extinderi a 
Consiliului, fără să men
ționeze identitatea țări
lor care ar obține noi 
mandate. Potrivit amba
sadorului, Consiliul, în 
formula sa actuală - 15 
membri, dintre care, 5 
permanenți, care au 
drept de veto - este „în 
mod evident învechită”.

Tony Blair

■ Traian Băsescu susține 
că orice țară democrati
că poate fi ținta atenta
telor teroriste.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu a semnat 
ieri în cartea de condoleanțe 
deschisă la ambasada Marii 
Britanii, el declarând cu a- 
ceastă ocazie că România este 
expusă unor atentate la fel ca 
orice altă țară democratică.

„România este la fel de ex
pusă ca orice altă țară demo
cratică. Suntem o democrație 
aproape consolidată și atâta 
timp cât ești o democrație, de
vii o țintă pentru terorismul

orb”, a afirmat șeful statului.
După ce a semnat în cartea 

de condoleanțe, Băsescu a de
clarat că, în opinia sa, atenta
tele de la Londra reprezintă 
„un preț nemeritat de vieți de 
oameni nevinovați, pe care 
Europa îl plătește”.

Președintele consideră că 
terorismul este „un fenomen 
care nu are decât un obiectiv: 
să lovească acolo unde crede 
că sunt centrii vitali ai demo
crației lumii civilizate”.

în privința României, Bă
sescu a spus: „Avem obligația 
să rămânem acolo unde sun
tem, alături de aliații noștri, 
și să luptăm cu toate mijloa
cele pe care le avem împotri

va flagelujui terorismului”.
Ambasadorul Marii Brita

nii la București, Quinton 
Quayle, a declarat ulterior că 
apreciază în mod deosebit 
prezența la Ambasadă a pre
ședintelui Traian Băsescu și 
a premierului Călin Popescu 
Tăriceanu pentru a semna în 
cartea de condoleanțe.

„Sunt emoționat că există 
numeroase semnale de simpa
tie și solidaritate venite din 
partea simplilor cetățeni din 
România. în acest moment di
ficil, sprijinul acordat Marii 
Britanii și luptei împotriva 
terorismului are o valoare 
specială”, a menționat Quin
ton Quayle. Traian Băsescu (Foto: epa)

(Foto: EPA)

Solida
rizare
Londra (MF) - întrea

ga dasă politică bri

tanică s-a solidarizat 

cu premierul Tony 

Blair, după atentatele 

comise la Londra. Li

derul opoziției con

servatoare, Michael 
Howard, a răspuns 

discursului susținut 

de Blair în Camera 

Comunelor salutând 

modul „calm, hotărât 

și demn" în care a 

acționat în criza ata

curilor. Liderul liberal

democrat, Charles 

Kennedy, unul dintre 

criticii constanți ai 

războiului din Irak, a 

subliniat că este 

nerăbdător să-i vadă 

pe autorii atacurilor 

în fața justiției.

Ministru rănit în atentat

PC împotriva anticipatelor
București (MF) - Partidul Conservator se 

declară împotriva alegerilor anticipate, iar 
în cazul în care acestea vor avea totuși loc, 
va candida pe cont propriu, miniștrii PC 
urmând să rămână în Guvern „până la 
capăt”.

■ Atacul de la Beirut s-a 
soldat cu 2 morți și 6 
răniți, printre care minis
trul libanez al Apărării.

Beirut (MF) - Ministrul li
banez al Apărării, Elias Murr, 
politician prosirian, a fost ră
nit, ieri dimineață, într-un a- 
tentat cu mașină-capcană co
mis în cartierul creștin din 
Beirut, care s-a mai soldat cu 
doi morți și rănirea altor șase 
persoane, a anunțat poliția.

Șapte persoane, printre ca
re Murr, au fost spitalizate, u- 
nele fiind în stare gravă.

Potrivit unor surse de la fa
ța locului, o persoană neiden
tificată a fost ucisă în atentat.
Deflagrație puternică

Deflagrația foarte puterni
că, produsă în jurul orei loca
le 10:15, s-a auzit pe o rază de 
câțiva kilometri, până în cen
trul capitalei.

Murr, ginerele președinte
lui Emile Lahoud, a fost 
transportat la spital, dar sta
rea sa este bună.

Deflagrația s-a auzit pe o rază de câțiva kilometri (Foto: epa)

Ministrul, care este și vice- 
premier în exercițiu, a ocupat 
de mai multe ori funcții gu
vernamentale. în ultimul Ca
binet format de fostul premier 
asasinat Rafie Hariri, în apri
lie 2003, a fost ministru de In
terne.

De la asasinarea fostului 
premier Rafie Hariri, în luna

februarie, și de la retragerea 
trupelor siriene din Liban, în 
aprilie, două personalități li
baneze au fost asasinate în a- 
tentate cu mașină-capcană - 
jurnalistul franco-libanez de 
opoziție Samir Kassir și fos
tul lider al Partidului Comu
nist libanez, Georges Hawi, 
ambii uciși în luna iunie.

Arși de vii
Bukavu (MF) - Mai 

mult de 30 de civili au 
fost arși de vii, în noap
tea de sâmbătă spre du
minică, în timpul unui 
atac asupra localității 
lor comis de persoane 
înarmate, în regiunea 
Sud-Kivu, din estul R.D. 
Congo, a anunțat Misi
unea ONU din această 
țară, MONUC.

Potrivit sursei, victi
mele au fost încuiate în 
locuințe și arse de vii.

Supraviețuitorii au a- 
tribuit atacul milițiilor 
locale și rebelilor hutu 
rwandezi din Forța De
mocratică pentru Elibe
rare din Rwanda 
(FDLR). Potrivit unor 
mărturii, FDLR ar fi or
ganizat acest masaeru 
ca represalii la o recentă 
ofensivă a armatei con
goleze și a MONUC în 
zonă, dar și pentru a 
determina populația să 
nu mai colaboreze cu 
autoritățile congoleze.

Bombă falsă la Ierusalim Scotland Yard avertizează

Polițist în fața Centrului cultural Italian din
Barcelona (Foto: epa)

Ierusalim (MF) - Poliția 
israeliană a găsit luni sea
ră o bombă falsă amplasată 
de extremiștii de dreapta 
într-o toaletă din autogara 
centrală din Ierusalim, a a- 
nunțat un purtător de cu
vânt, citat de AFP.

Poliția evacuase anterior 
autogara după ce descope
rise o geantă suspectă în 
clădire.

Bomba era ascunsă în

tr-un rucsac, unde poliția a 
găsit o butelie de 12 kilo
grame, însoțită de un bilet 
pe care scria „Retragerea o 
să vă explodeze în față”, a 
precizat sursa.

Cuvintele sunt o aluzie 
la planul de retragere din 
Fâșia Gaza, care prevede 
evacuarea a circa 8.000 de 
coloniști din 21 de colonii 
din regiune, precum și din 
alte patru din Cisiordania.

Explozie în Barcelona
Barcelona (MF) - O bombă de mici .di

mensiuni a explodat, ieri, la Centrul cultu
ral italian din Barcelona, provocând răni
rea unui polițist.

Ministerul italian de Externe a specifi
cat, într-un comunicat, că bomba a explo
dat în timpul operațiunii de dezamorsare.

Poliția, care fusese anunțată de către an- 
gajații instituției de existența unui pachet 
suspect, abandonat pe scările Centrului cul
tural, bănuia că este o bombă.

Dispozitivul explozibil, realizat artizanal 
dintr-o cafetieră, a ucis câinele polițist an
trenat pentru detectarea bombelor.

Surse din poliția catalană au declarat că 
autorii atentatului ar putea fi extremiști 
antiglobalizare, care au protestat astfel față 
de arestarea a doi tineri anarhiști italieni.

Consulatul general al Italiei de la Barce
lona rămâne în strânsă legătură cu poliția 
locală, pentru identificarea responsabililor.

Legi pentru cazuri speciale
București (MF) - Guvernul 

va avea posibilitatea ca, pe 
perioada interimatului, să 
promoveze acte normative cu 
putere juridică de lege, pen
tru respectarea angajamente
lor față de Uniunea Europea
nă și în cazul producerii unor 
evenimente speciale, precum 
calamitățile naturale.

Executivul va avea, totoda
tă, posibilitatea să promoveze 
astfel de acte normative și 
pentru rezolvarea unor nece
sități bugetare speciale și ca
re trebuie reglementate ime
diat, fără să fie amânate.

Prin acte normative cu pu
tere juridică de lege se înțeleg 
ordonanțe și proiecte de lege.

Decizia a fost aprobată în

ședința de ieri a Guvernului, 
printr-o Ordonanță de Urgen
ță care modifică articolul 26 
alin. 3 din Legea 90/2001 pri
vind organizarea și funcționa
rea Guvernului și a ministe
relor. Articolul menționat 
prevede că, în cazul încetării 
mandatului, în condițiile pre
văzute de Constituție, până la 
depunerea jurământului de 
către membrii noului Guvern, 
Executivul continuă să înde
plinească numai actele cu ca
racter individual sau norma
tiv, necesare pentru adminis
trarea treburilor publice, fără 
a promova politici noi. în a- 
ceastă perioadă Guvernul nu 
poate emite ordonanțe și nu 
poate iniția proiecte de lege.

Londra (MF) - Șeful Scot
land Yard, Ian Blair, a decla
rat, ieri, că este probabil să 
fie comis un nou atentat la 
Londra, oraș care, alături de 
New York, este o țintă pri
mordială pentru teroriști.

„Un nou atentat este proba
bil. Nu există nici o îndoială. 
Dar când? Cine știe?”, a decla
rat Ian Blair.

„împreună cu New York, 
suntem orașe înfrățite, unite 
prin determinarea noastră, 
dar amândouă suntem ținte 
primordiale ale teroriștilor”, 
a afirmat șeful Scotland Yard.

„La Londra s-au petrecut 
foarte puține atentate teroris
te pentru care nu am găsit 
persoanele vinovate”, a adău
gat el.

„Este mult mai dificil decât 
în cazul terorismului republi
can irlandez, dar este același 
lucru pe care comunitățile 
din Londra îl pot învinge, 
dacă se alătură forțelor noas
tre”, a mai spus Ian Blair.

Și numărul doi din Poliția 
britanică a transporturilor, 
Andy Trotter, apreciase, sâm
bătă, că este foarte posibil ca 
teroriștii să lovească din nou.

El a explicat că este imposi
bilă instituirea unui sistem 
de verificare a celor care folo
sesc metroul fără a paraliza 
activitatea întregului oraș.

Atentatele comise joi la me
troul și într-un autobuz din 
Londra s-au soldat cu cel pu
țin 52 de morți și aproape 700 
de răniți.

Trecătorii își exprimă respectul pentru victimele atentatului de la
Londra (Foto: EPA)
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•GWJJWfer*- te ’loaia torențială
căzuta in Țarnița a inundat două gospodării, 
iar pagubele produse culturilor agricole se 
ridică la suma de 46 milioane lei. Ploaia a 
afectat pe o porțiune de 15 m zidul de spri
jin al DJ 742, circulația desfășurându-se 
până la remedierea pagubelor pe un singur 
sens. (L.L.)

* Astăzi, OMFM în colaborare cu
AJOFM Hunedoara, vor prelua, la Deva, 
dosarele pentru introducerea în baza de 
date a cetățenilor aflați în căutarea unui loc 
de muncă pentru orașele Hunedoara, Călan, 
Orăștie și Hațeg. Gazda va rămâne Casa de 
Cultură Deva, între orele 8,30 și 16,30. (I.J.)

Aurul dacic, PSD, dezvăluiri

Transport concesionat
Hunedoara (C.P.) - Primăria Municipiului 

Hunedoara va concesiona serviciul de trans
port public local de călători. în acest sens, 
consilierii locali au aprobat deja studiul de 
oportunitate și documentația de pregătire 
a licitației pentru concesionarea acestui ser
viciu. Valoarea minimă a redevenței va fi 
de 3.544,25 lei noi - 35.442.530 lei vechi lunar. 
Contractul de concesiune se va înoheia pe 
o durată de 10 ani.

Transportul local de călători va fi concesionat

Antitrafic
Deva (S.B.) - Proiectul „Caravana Anti- 

trafic-Pleacă Legal”, lansat în aceste zile la 
Deva, are ca scop și formarea unui partene- 
riat local cu Fundația „Conexiuni” Deva și 
partenerul său, Centrul Zonal de Combatere 
a Crimei Organizate și Antidrog - Alba 
Iulia, în prevenirea și combaterea traficu
lui de ființe umane, în specia] a traficului 
de minori și a migrației ilegale a acestora. 
Acesta presupune reuniuni cu autorități 
publice, reprezentanți ai instituțiilor decon- 
centrate, ONG-uri, biserica și presa locală.

■ Rechizitoriul 
procurorilor împotriva 
traficanților se întinde 
pe 100 de pagini.

Tiberiu Stroia 
tiberiu.stxoia@lnformmedia.ro

Deva - CUVÂNTUL LIBER 
vă prezintă, într-o variantă 
prescurtată, cele mai impor
tante aspecte ale rechizitori
ului întocmit de procurori în 
cazul celor 13 traficanți de 
aur dacic provenit din munții 
Orăștiei.
Săpături neautorizate

în luna mai 2001, grupul de 
inculpați condus de Nedelcu 
Mugur l-a angajat săpător pe 
Rațiu Florentin, pe care l-au 
pus să lucreze în punctul 
arheologic Căprăreața al si- 
tului „Sarmizegetusa Regia”, 
în această perioadă, Nedelcu 
Mugur și Zerkula Mihai au 
realizat detecții neautorizate. 
La poalele culmii Căprăreața, 
inculpații au localizat o 
groapă sacră, amenajată cu 
lespezi de piatră unde au 
descoperit două brățări de 
aur. Una dintre brățări a fost 
lovită cu sapa de Rațiu Flo
rentin, fapt care a dus la dete
riorarea acesteia. Brățările au 
fost împărțite astfel: câte 
două piese au revenit lui 
Nedelcu Mugur și Zerkula 
Mihai, iar partea deteriorată 
i-a revenit lui Magda David.
Piață de desfacere

în iunie 2001 doctorul Lucia 
Marinescu, specialist în arhe
ologie, află de la specialistul 
german Deppert- Lippity că 
un tânăr din România, 
descris cu semnalmentele 
inculpatului Adrian Nistor, 
susține că deține o pereche de 
brățări dacice solicitând un 
act de autenticitate. Specia
listul român a sesizat orga
nele judiciare care din sep
tembrie 2001 au, declanșat o 
anchetă. în urma acesteia,

Tâlhăriți în Munții 
Retezat

Deva (MF) - Doi turiști, 
cetățeni maghiari, au fost 
tâlhăriți în zorii zilei de ieri 
de trei indivizi necunoscuți 
care le-au furat bunuri și bani 
în valoare totală de 1500 de 
euro. Atacul a avut loc în sa
tul Ostrov, situat la poalele 
Retezatului. Poliția a declan
șat o anchetă pentru sta
bilirea Împrejurărilor în care 
a avut loc tâlhăria și pentru 
depistarea celor trei atacatori. 
S-a format deja un cerc al 
suspecților. Victimele, soții 
Pocsi, profesori într-o locali
tate de lângă Budapesta au 
afirmat că nu sunt descurajați 
de incident și că vor mai veni 
în vizită în România.

Situație anormală în 
agricultură

Deva (L.L.) - Agricultorii se 
plâng de situația anormală la 
care s.-a ajuns în prezent în 
agricultură: în timp ce în 
ultimii ani dau tot mai mulți 
bani pe carburanți și pe uti
laje agricole, produsele agri
cole au ajuns să se vândă la 
prețuri tot mai iniei.

Acum, când agricultorii se 
pregătesc să înceapă campa
nia de seceriș și se află în 
plină perioadă de întreținere 
a culturilor prășitoare, prețul 
motorinei a ajuns la 31.000 lei 
litrul.

Grupul aurarilor în ziua arestării (Foto: Traian Mânu)

Râmbetea Remus, a condus 
anchetatorii la locul de unde 
au fost localizate și sustrase 
10 brățări din aur masiv. 
Frații Râmbetea au recunos
cut pe fiecare dintre membrii 
asociației infracționale. De 
asemenea, cei doi au recunos
cut că au primit de la Nistor 
Florin câte 15.000 D.M.
Tranzacții și șantaj

în 3 iunie 2002 Popa Sorin 
Florin și Hidișan Ciprian 
State au fost surprinși în fla
grant de ofițeri de poliție, în 
timp ce Încercau să tran- 
zacționeze 128 de monede 
romane de argint la „Hanul 
dintre Sălcii”, situat pe 
șoseaua Alba Iulia - Deva. 
Interesant este faptul că în 
rechizitoriul întocmit de pro
curori se face referire la 
moartea lui Sorin Moldovan. 
Procurorii susțin că acesta 
era implicat în tranzacțiile cu 
aur. Iulian Ceia apare ca fiind 
promotorul unor acțiuni de 
șantaj. Astfel, apare numele 
omului de afaceri Haiduc 
Doru pe care Ceia l-a urmărit

Gata cu compensatele
Deva (I.J.) - Ultimul bas

tion al compensatelor și 
gratuitelor ș-a închis. Far- 
niacia Bella Farm din Deva 
a asigurat ultimele zile 
acest tip de medicamente, 
până la momentul în care a 
epuizat fondurile oferite de 
CJAS. „Nici o farmacie din 
județ nu mai eliberează 
medicamente gratuite sau 
compensate, după ce au 
epuizat plafoanele acordate 
de CJAS pe tot anul în 
curs. Așteptăm să se întâm
ple ceva la București, să 
primim niște bani restanți 
de la Casă. Nu știm să 
spunem nimic”, precizează

„Pe nimeni nu interesează 
problemele noastre. Porumbul 
a fost în toamnă 3.500 lei/kg, 
acum este tot 3.500 lei/kg. 
Dacă la sfârșitul lui' 2004 
primeam 5000 lei pentru un 
kilogram de grâu, acum 
primesc maxim 3.500-4000 
lei/kg. Pentru a-mi recupera 
cheltuielile, ar trebui să 
primesc minim 4.500 lei/kg. 
Ce să mai vorbesc de bani 
pentru piese de schimb la 
tractoare și combine?” spune 
unul dintre producătorii agri
coli din iudet. 

și i-a cerut o taxă de protecție 
de 100.000 de dolari. Mai 
apare numele lui Toma Vasile 
- patron la Vinalcool, căruia i 
s-a impus o taxă de 50.000 de 
dolari și al lui Dudaș Eugen 
pentru a cărui intimidare s-a 
folosit un număr impresion
ant de oameni și care a fost 
bătut la cabana sa din Munții 
Retezat. A urmat apoi Drag- 
nea Ion zis „Americanu”, un 
om de afaceri din Deva căruia 
Ceia, împreună cu David 
Magda i-au fixat o taxă de 
protecție de 10.000 de dolari.
Protejat de politicieni?

Din rechizitoriu nu lipsesc 
nume marcante ale lumii 
politice. Este vorba despre 
Gabriel Bivolaru, Dan Iosif și 
alții. Aceștia ar fi beneficiat 
de pe urma tranzacțiilor 
încheiate cât și de o parte din 
obiectele de patrimoniu 
„descoperite” de inculpați.
Martorii lui... Spumă

Nițu Cristian Bogdănel, 
unul dintre inculpații din 
dosarul „Spumă și Bibanu”

Luminița Rodean, Colegiul 
farmaciștilor Hunedoara.

Pentru urgențe, farma
ciștii le recomandă bolna
vilor să revină în cursul 
săptămânii viitoare, când 
speră că vor fi aprobate 
fonduri suplimentare pen
tru medicamente.

Luminița Rodean

O primă masă rotundă din cadrul proiectului lansat 
de Fundația „Conexiuni” Deva, finanțat de UNICEF, 
a avut loc ieri, la Deva, și a dezbătut problema trafi
cului (fe ființe uman®. (FotorSanda Bocaniciu)

face dezvăluri în acest dosar. 
Potrivit declarațiilor acestu
ia, el deținea un film cu mai 
multe imagini ale brățării ce 
s-ar fi aflat în posesia lui 
David Magda.

Filmul a fost ridicat în 20 
iulie 2005 din portbagajul 
autoturismului lui Nițu, iar 
după developare s-au obținut 
o serie de fotografii depuse la 
dosar. Nițu, declară că 
brățara i-a aparținut lui Mag
da și a fost vândută de Iulian 
Ceia lui Iancu Marin zis 
„Marian Elefantul”, care apoi 
i-a făcut-o cadou unui co
lecționar din București. 
Același Nițu susține că în 
afacere a fost implicat și 
Gabriel Bivolaru care a 
garantat plata prețului cu 
autoturismul Mercedes ML 
430 cu numărul de înmatri
culare B 01 WOR înscris pe 
numele prietenei sale Wei
dner Oana Raluca. Acest 
autoturism a fost predat spre 
garanție lui Iulian Ceia, fiind 
restituit după o perioadă de 
cinci luni la achitarea inte
grală a prețului.

Contestațiile la 
BAC vin joi

Deva (R.I.) - Cele 234 de 
contestații la Bacalaureat, 
câte au fost depuse până ieri, 
au luat calea Aradului, acolo 
unde a fost fixat centrul 
regional pentru zona de vest 
a țării. Numărul de contes
tații a coincis, în linii mari, 
cu numărul celor picați la 
BAC. Rezultatele finale vor fi 
afișate în cursul zilei de joi, 
14 iulie. Cele mai multe con
testații au fost înregistrate la 
limba română (150), urmate la 
mare distanță de matematică 
(26), biologie (13), istorie și 
discipline socio-umane (11), 
informatică și chimie (câte 7), 
engleză (4), geografie (3).

mailto:tiberiu.stxoia@lnformmedia.ro
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1793 - Jean Paul HaK unul dintre cel mai puternici $1 
influenți instigatori al Revoluției Franceze, înjunghiat tie 
Charlotte Corday, devotată cauzei girondinilor cărora 
Marat le-a fost adversar

ISO I. Hr. - S-a născut Cezar (Calus lulius Caesar), om 
politic, general, scriitor șl orator roman, unul dintre cel 
mai străluciți strategi ai antichității, luna Iulie poarta 
numele acestui om politic roman, nume atribuit de Octa
vian Augustus, nepotul iul Cezar

1942 - S-a născut actorul de film Harrison fiord ("Strada 

Hamwra’, "Războiul stelelor", "Indiana tones", "Air Force 

One")

Calendar religios
13 iulie - Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; 

Cuv. Ștefan Savaitul; Cuv. Sara.

Deva (S.B.) - Pe binevestitorul mântuirii 
noastre, pe marele slujitor al lui Dumnezeu, 
pe trimisul cel purtător de bucurie la 
Preacurata Fecioară Maria, pe Arhanghelul 
Gavriil, se cuvine să-l lăudăm cu cântări, 
întâiul sobor al acestuia se prăznuiește la 
21 martie, iar azi, cu același sobor al lui se 
înnoiește Sfânta Biserică și iarăși se pome
nesc arătările lui cele minunate care s-au 
făcut prin dumnezeiasca poruncă. Acesta 1- 
a învățat pe Moise în pustie scrierea 
cărților, spunându-i începutul facerii lumii, 
zidirea lui Adam, viața acestuia și a celor 
ce au fost după dânsul. L-a învățat a scrie 
despre neamurile cele de mai înainte, 
despre potop și despre despărțirea nea
murilor. L-a mai povățuit să înțeleagă rîn- 
duiala corpurilor cerești, stihiile, aritmeti
ca, geometria și toată înțelepciunea.

VHMTiTI
..............

Energie electrică___________________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan __________________ _
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 Str. Mărăști, bl. E 14B, IB, IA, 2, 25, 26, 
6, 5, 24, 4, 6A, 7, 8, 9, 10, 13, 14

Al. Violetelor

Apă______________________ ____________.
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-15,00 Bti. Bălcescu (de la Biserică la Str. Mineru
lui), Str. Minerului, Oituz, Al. Romanilor, P.T. 8, P.T. 10

21 mart.-20 apr.

Vă păstrați buna dispoziție In ciuda răutăților unor prrer“ni 
sau a unei probleme de sănătate. Sunteți optimist șl ge

neros.

21 apr.-20 mal _______________

SCOP

Azi sunteți sensibil și vă impresionează ceea ce vă 
povestește o rudă In mod neașteptat primiți bani, ceea 

ce vă ridică moralul.

21 mai-20 iun.
Mai bine nu sfl suprasolicitați fîzlc ți psihic, mergeți la medic 

dacă e cazul. Afacerile secrete «A pot aduce avantaje mate

riale.

21 iun.-20 iul.

Tot mai multe evenimente tind să se desfășoare In culise. 

Nu vă lăsați impresionat le mesajele ciudate primite, vor
biți mai puțin!

21 iul.-2B aug. ___________________

O zi bună, deși la serviciu aveți de înfruntat un obstacol. 

Flerul dv vă peace ajuta să rezotm|l aproape «iw.

21 aug.-20 sept. _________ _____ _

Sunteți mai optimist și mai încrezător fa pri iprlile capa
cități. Chelttiiellle se mențin la cote ridicate, dar reușiți să 
le faceți față.

21 sept.-20 oct................................................................

Nu există area multe persoane care să reziste azi la 
farmecul dv. . rttnțle, tă nu le cuceriți pe cele pe care nu 
le suportați!

21 oct.-20 nov.

Vă achitați obligația morală față de un vârstnic printr-un 

cadou. Dar ați putea răni sentimentele celui In cauză. Mal 
bine abțineți-vă!

21 nov. 20 dec.___________________ .._______
Aveți dificultăți tie concentrare. Nu vă ocupați de mai multe 

lucruri In același timp, ca să nu aveți surprize neplăcute.

21 dec.-20â«i. '______ ■

4

Soluția integramel din numărul 

precedent: C - S - SES - CRAITA

- OC - ISCA - VIA - INCA - SI - 

L - A - ANEMONA - RO - ADORA

- MAR - CERB - DALIE - ACU - 

TE - AC - IN - LUNA - PAȘI - TE

ZA - MAC - HA - AR - A - OLE - 

ZOREA - MIEL

TELEFOANE VTILK
■ • m J.'. V -w'-w W W C . W . w'v «A. -V - ~ - W - W -

Dispecerat apă rece 227087 

Dispecerat apă caldă 212225 

Dispecerat Electrica 929

21

ANTENA 1

Dispecerat gaz 227091

Informații CER 212725
Urgențe________ ț___________ 112
Pompieri____________________ 981

Jandarmerie_________________958
Poliție _________________ 959
O.J.P.C. HD____________ 214971

Deranjamente lift 235090

& Nu fiți surprins dacă unii vor să se Implice prea mult fa 
rezolvarea j'saHr-mtoc Mi. Sunt posiHle sdNnfiM în earl-

21 febr.-20

1 DEVA
7:00 Sii> semnul soarelui 
7:15 Grădinile Italiei 
7:451 minute de cui- ;

tură. Emisiune culturală > 
830 Portul
0 miracolelor

9X*0 Sănătate pentru toți
930 Teleshopping 

1030 Misteriosul
Sjoe Doe

1130 Felldty 
11:55 Euro-dispecer 
12:00 Hărțuire estivală 
13:20 Euro-dispecer 
1330 Desene animate: Chip

13 și Dale
14.-00 Jurnal. Sport. Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 Grădinile

Q Italiei
1530 Sed Lexl Realizator

Ion Mima. Coproducție 
MAI - TVR pentru 
TVR 1

16:00 Conviețuiri 
16:55 Dincolo de hartă 
1730 Hărțuire

estivală
18:50 Miss World Romănia 
19:00 Jurnalul TVR 1. Sport 

Meteo 

2000 Frank Riva (polițist,
13 Franța, 2003). Cu: Alain 

Delon, Jacques Penin, 
Sophie von Kessel, Mi
reille Darc. Regia Patrick 
Jamain. După 25 de ani 
de exil, polițistul Fran
cois Rezzoni se întoarce 
la Paris, sub un nou nu
me - Frank Riva. Misi
unea lui: descoperirea 
celor vinovați de moar
tea unui om al legii, 
ucis într-o misiune de 
distrugere a unei rețele 
de traficanți de droguri 

2135 Circul soarelui 
22KB Starhunter 
2300 Jurnalul TVR. Sport. Meteo 
2330 Miss World România ' 

23:35 Travelling drcular
035 Legături primejdioase
[3 (thriller, Franța, 2003). 

Partea a doua. Cu: 
Catherine Deneuve

Mâwirtu ,1a nilfiiril

730 Știrile ProTv. Ce se 
iniampiă, ac i ?

9:15 Tânăr și neliniștit Cu: 
El Eric Braeden, Joshua 

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

10:15 Destine răscumpărate 
11:15 Tu ești, tu câștigll 

(reluare)
12:15 Zâmbete frrtr-o pastilă 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Zâmbete Intr-o pastilă 
14:15 Amintiri (dramă, SUA 

121996). Cu: Eva La Rue, 
Jeffrey Nordling

1630 Tânăr și neliniștit,
B episodul 2498. Cu: Eric 

Braeden, Joshua Mor
row, Laureen Beli, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
1745 Tu ești, tu câștigll 

Emisiune de divertis
ment

1930 știrile ProTv. Sport 
Vremea

20:15 Cine e Michelle?
13 (dramă, Canada/SUA, ’’

2004). Cu: Kimberly 
Williams, Annabella '

Sciorra, Jason London. 
Realizat după un caz 
real, filmul prezintă 
povestea lui Michelle 
Brown, o femeie care 
devine victima uneia 
dintre cele mai frecven
te infracțiuni din State
le Unite, unde, la fieca
re șase minute, are loc 
un furt de identitate 

22:15 Vacanța Mare 
2330 Știrile ProTv. Sport 
2345 Fastlane: Cursa vieții și 

0a morții, episodul 7.
Cu: Peter Facinelli, Bill 
Bellamy, Tiffani Thiessen 

1:00 Știrile Pro Tv 
230 Cine e Michelle?
[3 (dramă, Canada/SUA, 

2004). Cu: Kimberly Wil
liams. Annabella Sciorra

6:10 In gura presei (reluare) 
7.00 Obervator.

; 800 în gura presei
900 America's Funniest

Home Video
930 Comedia animalelor
945 Incredibil, dar adevărat 

j 1030 Concurs Interactiv
< 1200 îngerul păzitor !
! 1330 Observator. ?
< 1345 Sunt timid, dar mitra- * 
s ratez (comedie, Franța)

16:00 Observator. Sport. Meteo 1 
16:45.Vlvere-Atrălcupasl- < 

! 0 une. Ce însemnă să
trăiești? Să lupți, să su
feri, să pierzi, să 
câștigi... Dar dragostea 
adevărată triumfă întot
deauna. Un portret 
dulce-amărul al provin- 
dei italiene, o realitate 
socială în care aspirații
le cele mal profunde ur
măresc îndeosebi senti
mentele, Ingredientele 
principale ale serialului.

17459595-Tetivatlaslfad 
1900 Observator. Sport. Me

teo. Cu: Alessandra Stoi- 
cescu și Lucian Mândruță

330 Putere de fix (SF, SUA, 
(32002). Cu: Marguerite 

Moreau, Malcolm 
McDowell, Dennis Hop
per, Danny Nucci. Char
lie McGee este o tânără 
femeie ce posedă 
capacități pirochinetice, 
numai dacă se 
gândește, că și dă foc la 
tot ce o înconjoară. 
Chariie s-a ascuns 
aproape întraga viață.

2130 Divertisment 
2230 Observator cu Letiția

Zaharia
23.151h adâncuri (acțiune, 

13 SUA 2002). Cu: Dean 
Cain (Will Murdock), 
Scott Wiper (Niles), 
Maxim Gentchev (Sturk- 
weather), Biliana Petrin- 
ska (Bin), Julian Vergov 
(Vlad). Respiră adânc, s- 
ar putea să nu mai ai 
ocazia

700 Jesus. Cu: Joaquin Fu- 
Bmel, Malema Solda, Agu- 

stina Lecouna (reluare) 
8:15 Culoarea păcatului 
0 (reluare)

9:15 Mama vitregă
El (reluare)

10:10 Anita
12:15 Totul despre Camila

0 (reluare)
13:15 Valentina, grăsuța mea 

Ofrunoasă. Cu: Natalia 
Streignard, Juan Pablo 
Raba, Hilda Abrahamz, 
Flavio Caballero

14:15 Legături de familie. Cu: 
0Vera Fisher, Reynaldo 

Gianecchini
1530 Jesus. Cu: Joaquin Fur- 

Oriel, Malema Solda, 
Agustina Lecouna, Lydia ; 
Lamaison

1730 Poyeștiri adevărate - 
emisiune cu povești rea
le despre viață, pre
zentată de Lucian Viziru

18:10 Pariul Iubirii. Cu: Paty 
0Mantercla, Juan Soler, 

Eric del Castillo, Roberto 
Palazueloz, Mdnica 
Sănchez 

203(3 Mama vitregă. Cu: Vic- 
Qtoria Ruffo, Cesar Evora, 

Jaqueline Andere, 
Mauricio Aspe, Miguel 
Angel Biaggio, Eduardo 

Capetillo, Rene Casa- 
dos, Margarita Isabel, 
Ana Layevska

213)0 Anita. Cu: Ivonne Mon
Otero, Jorge Enrique 

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

23900 Culoarea păcatului
030 Legături de familie. Cu: 

O Vera Fisher, Reynaldo 
Gianecchini, Giovanna 
Antonelli, Julia Almeida, 
Regianne Alves

130 Pweștiri adevărate 
(reluare)

130 De trei ori femeie 
(reluare)

330 Corazon Latino (reluare)

7:00 Sănifrmă, 
0prostulei 

(reluare)
8:00 Teleshopping

(reluare)
8:30 CeZar și tipar 
9^)0 Rebelii 

1030 Tonomatul de 
vacanță. Transmisiune 
directă de la Mamaia. 
Emisiune de Cătălin 
Măruță

1130 Cind minute de 
cultură

1145 Pasiuni 
1235 Eurtxfispecer 
1240 Stargate: SG: 1 
13:30 Teleshoping 
14.-00 Sagwa, pisica

Elsiameză 
14:30 Fiica 

goceanului 
15:00 împreună in Europa 
16:00 Câlâtoril de suflet 
1630 Sabrina 
17:00 Rebelii 
18rtX) Omul Intre soft șl moft 
1830 Minorități sub trei dic

taturi 
19:00 Soția lui

EjLorenzo

20:00 Dragul de Raymond In

(^distribuție: Ray Romano, 
Patricia Heaton, Brad 
Garrett, Doris Roberts, 
Peter Boyle. Regia Philip 
Rosenthal

2030 S Verdict Crimă!
2130 Jurnalul Euronews pen

tru România
2230 Jurnalul TVR 
22:15 Ultimul martor (polițist

(3 Marea Britane, 2003). 
Partea a doua. Cu: 
Helen Mirren, Oleg 
Menshikov, Ben Miles 

0:15 Americam Gothic.
gEpisodul 6. Cu: Brenda 

Bakke, Lucas Black, 
Gary Cole, John Mese, 
Sarah Paulson

1:10 Dragul de Raymond 
135 Dragul de Raymond In

^distribuție: Ray Romano, 
Patricia Heaton, Brad 
Garrett, Doris Roberts, 
Peter Boyle. Regia Philip 
Rosenthal

730 T shoping
730 News 
0 Radio 

7:55 Sport 
cu Fiorentina

8:00 Teleshoping 
B30 Sunset 
0 Beach 

930 Dragoste 
0șl putere

1030 Kensky Show 
1125 CUP ART 
11:30 Monica 
12:30 Teleshopping 
1330 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 
1425 Sunset

0Beach
1520 Focus

Cu: Anca Dinu 

s 1525 Dragoste 
, 0șl putere

16:15 Jake 2.0 
17:00 News 

0RacHo
17:30 Cash

• 0Taxi 
1830 Focus. Sport 

Meteo.
Cu: Cristina fopescu

1930 Documentar

2030 Seaetui feridrii (comedie, 
QCanada/SUA 1996). Cu: 

Dave Foley, Bruce Mc
Culloch, Kevin McDonald. 
Regia: Kelly Makin. O 
echipă de oameni de știin
ță, care lucrează pentru o 
companie farmaceutică, 
descoperă un antidot pen
tru depresie. Aflându-se 
în pragul falimentului, 
compania decide să lan
seze pe piață minunatul 
medcament fără să II tes
teze sufident Lucrurile 
par să meargă foarte bine, 
până în momentul în care 
câțiva consumatori ai me
dicamentului intră in comă 

77-nn Path Tari
, 2230 Trăsniți în NAT.O. 

2330 Focus Plus.
2345 Jake 2.0

045 Guiness - Lumea recor
durilor

145 Focus. Sport Meteo 
245 Bani la peu

630 South Kensington 

0 (comedie, Marea Bri- 
tanie, 2001).

7:55 Joey. Episodul 21 - 
Joey și spionatul

820 Bplc masculin (come- 
fil die, SUA 2003).

1030 Bedford Springs (come

tă die, SUA 2002).
1130 Vedete la Hollywood: 

JaddeChan
1230 Eu și doamna Jones 

tă (comedie, Marea Bri
tanic, 2002).

’ 1340 Legenda luiJohmy Un- 
< (ăgo (aventuri. Noua Zee- 

landă, 2003).
> 15:10 Jolty Roger (dramă, 

Danemarca, 2001).
\ 1645 Câinele spațial (come

die, SUA 2003).
! 18:15 Tipic masculin (come- 
t <3 die, SUA 2003).

2030 Curtenii (acțiune, 2002) 
2135 Doar un sărut (come

die, SUA 2002).
2335 Fantomele adâncurilor 

(horror, SUA 2002).
0:50 Un gigolo de doi bani 

(comedie, SUA 1999).
220 Recviem (thriller, 
ti Franța, 2001).

430 Destine îhoudșate
H (comedie, SUA 2004).

530 Vedete la Hollywood: 
JaddeChan

TV SPORT
09:30 Fotbal Spania: Villar
real - Valenciae 1030 Știrile 
Tv Sport 10:15 Fotbal Spania: 

■ Villarreal - Valencia 11:00 
’ Știrile Tv Sport 1120 Hand- 
• bal masculin: Steaua - HCM 
' Piatra Neamț 1230 Știrile Tv 
! Sport 12:15 Handbal mas- 
t culin: Steaua - HCM Piatra

Neamț 1330 Știrile Tv Sport 
13:10 Formula 31430 Știrile 
Tv Sport 14:10 Fotbal: Man
chester City - Chelsea Londra 

: 15:00 Știrile Tv Sport 1630 

> Fotbal Super Spania: Athle- 
I tico Madrid - FC Barcelona 
, 1830 Știrile Tv Sport 1930 
, Box profesionist 2130 Știrile

Tv Sport 23:00 Finala nopții 
0030 Știrile Tv Sport

06304730 Observator -
Deva (r)

1630-1645 Știri iocalo

ONE TV DEVA
t 0830-1030 Reluarea emisi

unilor din ziua prece
dentă 

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-2040 Emisiuni infor
mative

ARK
12.15 Războiul intergalactic 

(SF, coproducție, 2004)

! 1440 Fiicele lui McLeod
11445 Prinț și cerșetor (dramă, 

SUA 2000)
; 1630 Alice în țara din ogHndă 

(dramă, SUA 1998)
> 18.15 By Dawn s Eariy Light 
, (dramă, Statele Unite 

ale Ameridl, 2000)
i 2040 Fiicele lui McLeod
’ 2140 Cadavrul din plsdnâ 

(polițist SUA 2004)
1 2245 Jordan (s)
i 2345 Secretul unei mame 

(dramă, coproducție, 
2001)

DISCOVERY
: 0940 în culisele producției 

Războiului Stelelor 
1040 Construcții din fiare 

vechi
■ 1140 Natura în stare brută 
! 1240 Vânătorii de mituri
< 1340 Superlative 
’ 1440 Un pas mai departe 

1430 Mașinării masive
‘ 1540 în culisele producției 

Războiului stelelor
i 1640 Construcții din fiare 

vechi
-< 1740 Motociclete americane 
, 1840 Hoți îndrăzneți
• 1940 Tehnologie extremă
. 2040 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunter 
2030 Pescuit extrem

, 2140 Aglomerație îh aer 
2340 Poveștile de groază -

i mit șl adevăr
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• Recuperări. Agenția Națională de Admi
nistrare Fiscală a recuperat în primele șase 
luni ale acestui an, prin executare silită, 
datorii bugetare de circa 696 de milioane de 
euro, în creștere cu 49,29% față de perioa
da similară a anului trecut. (C.P.)

Evacuata ca-i;

• Amenajare. Pentru anul 2005, în etapa a 
ll-a de regularizare, Petrila a investit 24 de 
miliarde de lei, din totalul celor 72 de mi
liarde promise de Guvernul României pentru 
amenajarea tuturor apelor. Pârâul Răscoala a 
fost amenajat în acest an cu bani de la 
Guvernul României, suma totală fiind de 4 
miliarde de lei. (IJ.)

Cartofi____________ __________________ 0,75 lei/kg (Artima)
Apă minerală La Vitta 0,99 lei/sticla 21 (Artima)
Ficat de pui_______________ 1 5,79 lei/kg (Billa)

Burtă de vită po-tionată_______________ 5,69 leWq (Billa)
Porumb dulce 2,59 lei/cutie 340 grame (Billa)
Măsline rwore__________ 3,12 leifeutie 250 grame (Billa)
Praf budincă ________ 0,49 lei/plic (Artima)
Paste cu ouă 0,89 lei/punqa 250 grame (Artii
Detergent vase____________0,89 lei/500 ml (Artima)
Mâncare uscată câini 39,89 lei/10 kg (Billa).

M Sofia Crăciun are 83 
de ani, este analfabetă 
și spune că va fi evacu
ată din locuință.
Iha Jurcohe__________________
lna.jurconeelnfonnmedla.ro

Deva - în momentul în care 
a semnat un contract de 
întreținere în schimbul gar
sonierei pe care o deține în 
Deva, Sofia Crăciun spune că 
a semnat de fapt un act de 
vânzare - cumpărare. Femeia 
motivează că este analfabetă 
și nu știe ce a semnat. Acum 
se confruntă cu situația de a 
fi evacuată din casă de cei doi 
nepoți cărora le-a lăsat 
locuința, însă nu are unde să

meargă și cere clemență doar 
pentru scurta perioadă pe 
care o mai are de trăit. „Le- 
am dat bani, le-am dat 
pădurea, tot ce am avut. Iar 
acum vor să mă evacueze din 
apartament, la vârsta asta și 
foarte bolnavă. M-au dat în 
judecată, au câștigat primul 
proces, apoi am intentat eu 
altul. Pe acesta l-am câștigat, 
dar urmează recursul. Nu pot 
spune ce semnez: nu aud bine 
și nu știu să citesc. Nu a fost 
nimeni alături de mine să-mi 
explice ce se întâmplă”, spune 
femeia.

Mai mult, ieri urma ca 
executorul judecătoresc, Aron 
Benteu, să o evacueze din 
casă, conform procedurii 
legale. De la cabinetul aces-

Sofia Crăciun are 83 de ani și este analfabetă

tuia ni s-a spus că „evacuarea 
nu va avea loc astăzi (ieri - 
n.r.) pentru că executorul este 
în concediu medical. Mai 
mult, actul judecătoresc nu

poate fi revocat decât de un 
altul, până atunci procedura 
de executare își urmează cur
sul”, precizează secretara 
executorului.

Bilanțul contabil semestrial5

(Foto:lna Jurcone)

NeințeiCCierilC dintre patron;
DHS și Consiliul Local Petroșani a făcut 
ca cea mai mare firmă de biciclete să-și 
mute sediul la Sîntuhalm.

■ Raportările contabile 
semestriale se 
întocmesc în lei vechi, 
la nivel de mii lei.
Clara Pâs___________________
darajiMe4nfonnmedia.ro

Deva - Agenții economici 
care aplică reglementările 
contabile simplificate, vor 
depune bilanțul contabil pe 
prima jumătate a anului, până 
în 10 august. Persoanele 
juridice care nu au desfășurat 
activitate de la data înființării 
până la 30 iunie 2005, precum 
și persoanele juridice care se 
află în curs de lichidare 
depun declarațiile tot până la

10 august, în vreme ce firmele 
care aplică Reglementările 
contabile armonizate cu 
Directiva a IV-a a Comu
nităților Economice Euro
pene și cu Standardele Inter
naționale de Contabilitate, 
inclusiv cele care efectuează 
retratarea situațiilor finan
ciare ale anului precedent, 
până la data de 19 august.
Bilanț pe dischetă

Programul informatic este 
pus la dispoziția firmelor, gra
tuit, de unitățile fiscale sau 
poate fi descărcat de pe 
adresa www.mfinante. ro, a 
declarat Mihaela Boldor, 
purtătorul de cuvânt al DGFP 
Hunedoara. Agenții econo

mici vor depune la finanțe 
discheta cu raportările con
tabile la 30 iunie 2005, însoțite 
de raportările contabile listate 
cu ajutorul programului de 
asistență, semnate și ștampi
late, conform legii. Aceste 
rapor-tări se depun împreună 
cu o copie de pe codul unic de 
înregistrare, raportul admi
nistratorului, precum și o 
copie a balanței de verificare 
a conturilor sintetice.

Raportările contabile se vor 
depune la D.G.F.P. Hune- 
doara-Deva (în cazul per
soanelor juridice care aplică 
Reglementările contabile ar
monizate cu Directiva a IV-a 
a Comunităților Economice 
Europene și cu Standardele

Internaționale de Contabili
tate; contribuabilii mari și 
persoanele juridice de pe raza 
teritorială a A.F.P. Ilia) sau la 
Administrațiile Finanțelor 
Publice teritoriale (persoanele 
juridice arondate la acestea, 
altele decât cele menționate 
ahterior).

Mihaela Boldor

UE și siguranța alimentară
Primăria municipiului Brad

organizează CONCURS pentru ocuparea următoarelor 

funcții publice vacante:
-funcție publică de conducere de șef serviciu de la 

Poliția Comunitară a municipiului Brad, în dața de 

17.08.2005, ora 10.00, proba scrisă, și în data de 

18.08 2005, ora 10.00 interviu (data până la care se 

pot depune dosarele de înscriere este de 02.08 2005).
-funcția publică de execuție de agent comunitar, 

clasa a-lll-a, grad profesional asistent de la Poliția 

Comunitară a municipiului Brad, în data de 

22.08.2005, ora 10.00 - proba scrisă, și în data de 

23.08.2005, ora 10.00 - Interviu (data până la care 

se pot depune dosarele de înscriere -este de 

08.08.2005).

Condițiile de desfășurare a concursului, condițiile 

de participare la concurs, bibliografia și actele solici

tate candidațiilor pentru dosarul de înscriere sunt 

afișate la sediul Primăriei municipiului Brad.

Relații suplimentare se pot obține la camera 16 - 

Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei 

municipiului Brad, cu sediul în Brad, Str. Republicii, nr. 

18, jud. Hunedoara, tel/fax: 0254/612.666, 

0254/612.669.

■ Pentru a alege un 
produs autohton, UE 
se bazează pe câteva 
criterii de bază.
Iha Jurcohe__________________
lna.jurconefflnfomwnedla.ro

Deva - Criteriile pentru 
care un produs poate intra pe 
piața europeană sunt: prețul, 
varietatea, accesibilitatea, 
ingredientele conținute, logo
ut (brandul sau marca), 
eticheta cu toate informațiile 
și faptul că este un produs 
sănătos și gustos. Pentru 
aceasta responsabilitatea cade 
pe umerii întregului lanț ali
mentar, precizează Roxana 
Grădinariu, responsabil pen

tru Siguranța Alimentelor 
din cadrul ANPC.

“Trebuie să se aibă în 
vedere abordarea întregului 
lanț alimentar, începând cu 
cea a fermierilor, producă
torilor de furaje și alimente”, 
spune Grădinariu.

Pentru integrare trebuie 
abordate strategii etapizate

supravegherea și controlul 
pieței agroalimentare și im
portului, delimitarea și în
tărirea sistemelor de suprave
ghere și control intern și la 
frontieră, aplicarea eficientă 
a sistemelor de evaluare a 
riscului, informarea promptă 
și transparentă a consumato
rilor și educarea și instruirea

pentru siguranța alimentelor: personalului.

Chiar și religia contează ca factor de risc în siguranța alimentară

Dispariție
Deva (I.J.) - Potrivit 

specialiștilor, în câțiva 
zeci de ani se poate 
ajunge la dispariția com
pletă a multor specii 
populare de pești, prin
tre care crapul, păstrăvul 
sau somonul din cauza 
unui parazit microscopic 
asiatic. Niște paraziți 
numiți rozete, atacă 
somonii cu efect mortal. 
Cel mai rău este că nu 

' numai roșioara este în 
pericol, ci toate speciile 
de crap. Paraziții se pot 
adapta foarte ușor la un 
alt pește. în pericol sunt 
și peștii din crescătorii, 
de exemplu, păstrăvii și 
somonii.

comunei

ASTRAL TELECOM
unul din liderii naționali în 

furnizarea de servicii in dome
niul comunicațiilor electronice 
caută persoane calificate pen
tru ocuparea postului de 
SECRETARA - Sucursala Deva.

Candidați! pot depune pana 
in data de 19 07 2005 un Cu
rriculum Vitae la sediul soci
etății dm b ciul Decedai 
iMărașm, bl. G sc. D, parter, 
zilnic intre orele 9.00 - 17.00. 
relații la tel. 219.453.

Primăria comunei 
GENERAL 

BERTHELOT 
scoate la vânzare 

prin licitație publică, 
to data de

ora 
12.00, cantitatea de 
404, respectiv 326 
mc lemn pe picior, 
înscrierea se face 

până to dala de 
24.07 0 Ei, ora 

12.00.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD 
ANUNȚĂ

Scoaterea la licitație publică, în vederea vânzării imobilu
lui înscris în C.F. nr. 3110, Brad, nr. top 4784/A/2/1, și nr. 
616, construcție și teren în suprafață de 111 mp, situat în Brad, 
str. Obor, nr. 1, jud. Hunedoara.

Licitația se va desfășura la sediu Consiliului Local al 
Municipiului Brad, Str. Republicii, nr. 18, la data de 29 iulie 
2005, ora 09.00. Relații suplimentare și caietul de sarcini se 
pot obține de la sediul Consiliului Local al Municipiului Brad, 
Str. Republicii, nr. 18, camera 23 sau la telefon 0254/612.665.

în caz de neadjudecare la prima ședință, licitația se va repe
ta săptămânal până la adjudecare.

Nn periuada ^1-15-02.2005 

prețul NES MCZX JNk WB SB ME KB
■ a magazinul slin incinta societății 
ș»i lai magazinele slin Brad Hațeg 

dn 235 RON [TVA incluși 
12*»■>..OKNKN lei vechil

lna.jurconeelnfonnmedla.ro
darajiMe4nfonnmedia.ro
http://www.mfinante
lna.jurconefflnfomwnedla.ro
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• A^dden* Conducătorul unui Opel Vec- 
tra,- Dorel F„ de 39 ani, din Târgu Mureș, a 
pierdut controlul volanului din cauza vitezei 
și intrând pe contrasens, s-a tamponat fron
tal cu un autotir, condus regulamentar.. în 
urma impactului, un minor de 15 ani, pasa
ger în autoturism, a fost grav rănit. (M.T.)

Anticipate, nu 
e momentul

• Înșelăciune. Gheorghe Ovidiu J., de 32 
ani, ain comuna Hălmagiu-Arad, administra
tor la o societate comercială din Brad, în 
anul 2003, a emis două file CEC în valoare 
de 15.000 lei (grei), către doi agenți eco
nomici din județul Caraș-Severin, fără a avea 
disponibil în cont. Este cercetat pentru 
comiterea infracțiunii de înșelăciune. (M.T.)

• Amenzi. 'n ultimele 48 de ore, polițiștii 
hunedoreni au aplicat 172 amenzi la Legea 
circulației, din care 34 la regimul de viteză și 
au ridicat în vederea suspendării 4 permise 
de conducere. Valoarea totală a amenzilor 
aplicate a fost de 14.139 lei (grei). (M.T.)

Deva (M.S.) - Conducerea 
filialei Hunedoara a Partidu
lui Conservator (PC) apreci
ază că „nu este momentul” 
pentru declanșarea unor 
alegeri anticipate, cu toate că 
formațiunea politică este 
pregătită pentru o nouă con
fruntare cu electoratul, a 
declarat președintele PC 
Hunedoara, Petru Mărginean.
Există alte priorități

în opinia sa, banii ce ar 
urma să fie alocați pentru 
alegerile anticipate ar putea 
fi folosiți în alte scopuri, cum 
ar fi ajutorarea victimelor 
inundațiilor. „Toată țara este 
sub ape. Problemele oame

I
n timp ce jumătate din populația țării este 

sub ape, iar cealaltă jumătate la coadă la 

medicamente, la București e agitație mare.

Tăriceanu și-a anunțat demisia da' n-a mai 

apucat s-o dea, Gigi Becali s-a dus la PNA, 

dar n-a vrut nimeni să-l aresteze, iar Mircea 

Geoană face apel lâ Basescu să oprească 
anticipatele. între timp fără să aflăm dacă a 

scăzut natalitatea la cetățenii de naționalitate 

maghiară, UDMR-ul cere ca pragul de intrare 

în parlament să fie de 4 la sută. Spre fericirea 

lui Dan Voiculescu care numără voturile mai 

ceva ca Pristanda steagurile. Și care speră că 

va rămâne cu fotoliul de parlamentar înfipt în 

fund măcar pentru patru ani.

D
e aceea, având în vedere multitudinea 

de evenimente care au loc în Capitală 

mi se pare absurd să mai povestim despre ce 

se-ntâmplă prin popor. Singura problemă a 

celor aflați la Putere și în Opoziție este ca 

poporul să reziste inundațiilor până pe la 16 

octombrie când trebuie să voteze. După 

aceea n-are decât să se înece. Deși la noi 

morții votează mai al dracu1 ca viii!

Cât despre acțiunea „Autobuzul" nici o 

problemă. Ea va fi transformată în operațiunea 

„Vaporașul"!

Ordonatorii de credite raportează
■ Cheltuielile de per
sonal din sectorul pu
blic vor fi monitorizate 
în fiecare lună.

Cura Păs___________________
clara,pas@informmedia.ra

Deva - Ordonatorii princi
pali de credite vor întocmi 
lunar o situație privind 

Actul normativ prevede că 
ordonatorii principali de cre
dite ai instituțiilor publice 

numărul de posturi și cheltu-. finanțate din bugetele locale 
ielile de personal pentri^||or depune situațiile pentru 
aparatul propriu și instituțiile " aparatul propriu și serviciile 
din subordine, amenzile pen- publice subordonate la DGFP 
tru prezentarea de date Hunedoara, până la data de 12

nilor trebuie puse mai presus 
de cele ale politicienilor. Pe 
de altă parte, nu ne dorim un 
monopol politic, pentru că 
acesta va duce la un abuz de 
putere, iar apoi la corupție. 
Noi suntem un partid echili
brat, care dorește stabilitate 
și progres”, a spus liderul PC 
Hunedoara.

Președintele Partidului 
Conservator Hunedoara a 
adăugat că, în cazul unor 
alegeri anticipate, partidul pe 
care îl reprezintă va obține, 
în județ, un scor electoral de 
10-15 la sută, similar cu cel 
reușit în anul 2004. El a apre
ciat însă că prezența la vot a 
hunedorenilor va fi slabă.

eronate sau depășirea 
numărului de posturi ridicân- 
du-se până la 50 milioane lei.

Măsura a fost aprobată de 
Guvern, printr-o ordonanță de 
urgență adoptată la începutul 
lunii.
Declarații la finanțe

Președintele Partidului Conservator Hunedoara, Petru Mărginean

a lunii curente pentru luna 
anterioară. în termen de 30 
zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial a legilor 
bugetare anuale, ordonatorii 
principali de credite trebuie 
să depună la Ministerul 
Finanțelor o situație privind 
modul de repartizare până la 
sfârșitul anului, defalcat pe 
fiecare lună, a cheltuielilor de 
personal aprobate.
Amenzi de milioane

Prezentarea de date ero
nate, depășirea numărului 
maxim de posturi aprobat sau 

nerespectarea termenelor de 
transmitere a informațiilor va 
fi sancționată cu amenzi cu
prinse între 20 și 50 milioane 
lei.

Guvernul a mai decis sus
pendarea procedurilor de ocu
pare a posturilor vacante din; 
autoritățile și instituțiile pu
blice, sistarea premiilor lu
nare pentru toate categoriile 
de personal din aceste struc
turi și amânarea datei de 
majorare a salariilor perso
nalului bugetar până la 1 ia
nuarie 2006, se precizează în 
actul normativ.

• Primării Municipiului Devi:
MIrela Muntean, . primar _________________ 09.00-12.00

• MmMa Municipiului Hunedoara:
Aurel Bugnalitj, secretar începând ca ora 09.00

• PeHția Municipiului Hunedoara:
Comisar-șef Adrian Filer, adjunct al șefului Poliției
Municipiului Hunedoara________________ 12.00-14.00

• Inspectoratul de Jandarmi Județean:
Lt colonel Robert Viță, șef stat major 10.00-14 00 '

• I Ma Munidolulul eti Man
Comisar-șef Florin Nicolae, șeful Poliției Municipiului 
Petroșani 10.00-12.00

Este cea mai mare 
prostie. în momen

tul în care Traian 
Băsescu a câștigat ■ 
președinția, scopul 
principal a fost să 
controleze cât mai 
mult din instituțiile 
statului. Traian 
Băsescu a făcut 
prostii și înainte 
de a ajunge președinte 
și acum.
Nuțu, 
Deva

Cred că până la 
urmă anticipatele 

se vor organiza pen
tru că algoritmul 
politic din parlament 
nu-i permite Alianței 
să se manifeste.
Până după eventualele 
alegeri nu vom 
putea ști dacă este 
mai bine sau nu 
pentru noi.

Camelia Bocaniciu, 
Deva

Nu este bine nici cu 
alegeri anticipate 

nici fără. Nici o 
schimbare în bine 
nu se va petrece pen
tru că pleacă ai 
noștri, vin ai noștri și 
chiar dacă ne-am pus 
mari speranțe în 
membrii Alianței 
acum nu mai știm în 
cine să avem 
încredere.
Francisc, 
Deva

Cred că Alianța a 
găsit cel mai bun 

moment din punctul 
lor de vedere pentru 
declanșarea antici
patelor. Pentru noi 
nu cred că aceste 
luni de discuții 
vor fi bune pentru că 
price stare de deban
dadă creează 
premisele pentru 
dezechilibre.
Angela Nistor. 
Deva

Opțiunea alegerilor 
anticipate se con

tura încă din toamna 
trecută și era așteptat 
doar momentul priel
nic pentru 
declanșarea acestora. 
Actualul guvern nu 
avea altă soluție pen
tru că în condițiile 
unei opoziții necon
structive nu poți face 
nimic.
Remus, 
Deva

Fără apă potabilă
Uricani (M.S.) - Familiile din localitatea 

Valea de Brazi au rămas fără apă potabilă, 
după ce aluviunile scurse de pe versanți, 

din cauza ploilor torențiale, 
au rupt conducta de ali
mentare în mai multe 
locuri, a declarat primarul 
orașului Uricani, Dănuț 
Buhăescu. La fața locului a 
fost trimisă apă minerală, 
dar autoritățile locale au 
cerut ca populația să fie

aprovizionată cu apă și de o cisternă de la 
Regia Autonomă a Apei Valea Jiului.

Primarul a estimat că peste 40 de familii 
din suburbia Valea de Brazi se află în 
situația de a nu avea apă de băut, iar alte 
câteva în satul Firizoni. Lucrările de 
reparații vor începe, cel mai probabil astăzi, 
când RAAVJ va putea interveni cu utilajele 
necesare la fața locului.

Dănuț 
Buhăescu

mailto:pas@informmedia.ra
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• Observatori corigenți. Lotul de observa
tori al Asociației Județene de Fotbal cuprinde 
28 de membri. Aceștia provin din foști arbitri 
și jucători. Președintele AJF Hunedoara, 
Mircea Sîrbu, ne-a precizat însă că nu toți 
dintre aceștia și-au făcut bine treaba. 
Urmează o analiză, în funcție de rezultatele 
fiecăruia urmând a se face delegările. (V.N.)

Silivaș în vacanța la Deva
Deva (C.M.) - Fosta gimnastă Daniela Sili

vaș, care locuiește de mai mulți ani în SUA, 
se află într-o vacanță de o lună de zile în 

Deva, împreună cu băiețelul 
ei Jadon. Silivaș a plecat din 
România în urmă cu 14 ani, 
iar în prezent este antre- 
noare în Atlanta. Fosta cam
pioană olimpică a vizitat, 
ieri, sala de gimnastică din 
Deva. “E păcat că generația

anilor '80, poate cel mai bun lot din istoria 
gimaristicii românești nu este recunoscută”, 
a precizat Silivaș, referindu-se la faptul că 
în sală erau numai poze cu Nadia și cu 
fetele care formează în prezent lotul 
olimpic.

Daniela Silivaș

ClPRIAN MARINUȚ________________________

clprian.marinut0informinedia.ro

Disciplina aduce 
performanță
■ Liviu Jurcă e adeptul 
antrenamentelor tari 
bazate pe multă muncă 
și rigoare matematică.

îmi facă o ofertă. Nu am ratat 
șansa și am acceptat deoarece 
echipa deveană dispune de un 
lot tânăr și dornic de afir
mare și pentru că finan
țatorul echipei are ca obiec
tiv participarea în cupele 
europene.

Deva - După ce a activat o 
viață ca jucător, antrenor sau 
director sportiv la Universi
tatea Cluj, Liviu Jurcă a pre
luat, la finalul săptămânii, 
conducerea tehhică a echipei 
Cetate Deva, fiind preferat 
altor doi tehnicieni cu nume, 
respectiv Dinu Cojocaru și 
Popa Săviștean. Noul „prin
cipal” al echipei patronate de 
Marian Muntean a dezvăluit 
pentru fanii acestei formații 
ce planuri are la singura 
echipă deveană din Liga 
Națională.

Cupa "Țării Hațegului"
Hațeg (C.M.) - Sportivi amatori din 

, Timișoara, Caransebeș, Brad, Hunedoara și 
Hațeg au participat, la finalul săptămânii, 
la Cupa “Țării Hațegului” la tenis de câmp. 
Concursul, devenit deja o tradiție a activ
ității Asociației Sportive “Racheta” Hațeg, 
ajuns la ediția a-VI-a, s-a derulat pe par
cursul a două zile și s-a înscris în cadrul 
manifestărilor organizate de Primăria Hațeg 
cu ocazia sărbătorii “Zilele orașului”.

Pe tabloul principal al competiției s-au 
înscris 12 cupluri, repartizate în patru 
grupe în care s-a jucat în sistem fiecare cu 
fiecare. Câștigătorii din faza grupelor s-au 

; calificat în semifinalele turneului, iar după 
i duelurile eliminatorii din penultimul act al 

competiției echipele Costel Hărădău - Ovid- 
iu Micșoni și Eugen Anca - Mihai Anca au 
obținut dreptul de a disputa finala. în urma 

) unui meci aprig Costel Hărădău și Ovidiu 
Micșoni, reprezentanți ai A.S. Racheta, i-au 
învins pe brădenii Eugen Anca - Mihai 
Anca, cu scorul de 6-2, 4-6, 6-4.

CUVÂNTUL LIBER: Cum ați 
ajuns la Cetate?

Liviu Jurcă: întâmplarea a 
făcut ca exact în perioada în 
care la Cluj nu mai erau con
diții propice performanței și 
eu negociam cu mai multe 
echipe un posibil transfer 
Cetate să caute antrenor și să

C.L: Dincolo de tinerețe ce 
atuuri are lotul echipei 
Cetate?

L.J.: E important că 
avem aproape pe 
fiecare post câte două 
jucătoare de valoare 
apropiată și că va 
exista concurență pen
tru titularizare. Am
fost plăcut surprins Liviu Jurcă, noul antrenor principal al echipei Cetate Deva 
că încă de la primele 
antrenamente fetele ș-au 
arătat receptive la indicațiile 
mele și dispuse să se înhame 
la muncă. Și valoric stăm 
bine, întrucât două jucătoare 
cochetează cu naționala de 
senioare, iar altele sunt 
obișnuite ale naționalei de 
tineret.

C.L.: Totuși ați schimbat 
radical programul de 
pregătire al echipei, semn 
că e loc și de mai bine?

L.J.: Bineînțeles că nu-i totul 
roz. Va trebui să muncim 
mult pentru a crea o echipă 
competitivă dintr-un lot 
alcătuit din jucătoare de la 
două formații care nu au mai 
jucat împreună. Există apoi 
deficiențe la pregătirea fizică 
și la mentalitate care trebuie 
corectate, pentru că nu e 
admis ca unele jucătoare să 
nu dea totul în teren, iar 
altele să se teamă să își 
asume responsabilități sau să 
fie marcate de miza partidei.

L.J.: Sunt adeptul unei dis
cipline de fier și a muncii 
intense la antrenamente, pen
tru că asta e singura rețetă 
prin care se obțin perfor
manțe. Cer și ofer punctuali
tate și respect. Nu admit 
obrăzniciile, iar pentru indis
ciplină în teren sau în afara 
lui i-am propus patronului să 
se aplice penalizări. Dacă 
punem toți umărul vor 
apărea rezultatele, dacă nu 
cheltuim banii de pomană.

Finaliștii turneului de la Hațeg

Palmares: jucător timp de 18 ani la Uni
versitatea Cluj în Liga Națională; din j 995 
'director sportiv k-*1). %Wb

antrenor principal la U. Jolidon Cluj cu 
care a participat de două ori în Challenge 

Cup;

Starea civilă: căsătorit, doi copite .

Data

Studii: Facultatea de Matematică; 
antrenor la FRH.

Palmares: jucător timp de 18 ani

C.L.: Există încă la nivelul 
lotului rivalitatea Cetate - 
Remin?

L.J.: Jucătoarele sunt tinere 
și trec ușor peste micile 
neînțelegeri. Conștient de 
posibilele tensiuni caut și eu 
să elimin taberele, combinând 
jucătoarele de la Cetate și 
Remin la masă, la antrena
mente, în cantonament.

C.L.: Ce va aduce nou Liviu 
Jurcă?

C.L.: Are Cetate șanse să 
atingă obiectivul propus de 
patron?

L.J.: Nu aș fi acceptat postul? 
dacă nu credeam că se poate 
obține doritul loc de cupe 
europene. în Liga Națională 
valorile s-au nivelat. Dacă 
vom reuși să atingem forma 
maximă chiar la startul cam
pionatului, când avem câte
va meciuri grele și dacă nu 
vom pierde nici un joc acasă 
cu siguranță vom juca în 
Europa.

CS Deva și-a reluat ieri pregătirile
Deva (V.N.) - De două zile, 

sub conducerea antrenorului 
Romulus Gabor, jucătorii de 
la CS Deva și-au început 
pregătirile pentru noul sezon 
competițional. Din discuțiile 
avute cu Gabor și Pavel Hor- 
vat, directorul sportiv al 
clubului, a reieșit că obiec
tivul cu care se pornește la 
drum este de situarea în pri
mele 9 locuri, ceea ce în
seamnă salvarea de la re
trogradare. De ce acest lucru? 
Pentru că, se știe, începând 
cu anul următor al viitorului 
sezon competițional, din cele 
trei serii ale Diviziei B vor 
rămîne doar două, iar situ
area sub aceste locuri

înseamnă retrogradare. Con
tractul lui Romulus Gabor 
expiră la 1 august, după care 
nu se știe exact ce va urma, 
antrenorul precizând că 
urmează negocieri pentru 
înnoirea acestuia.

Deocamdată nu sunt 
noutăți în lotul devenilor, 
noul sezon competițional fiind 
abordat cu următorii jucători: 
Rahoveanu, Ciubotaru - por
tari; Ceaușu, Oprean, Am- 
bruș, Negrilă, Tănase, 
Vălășutean, Hațegan și Zudor 
- fundași; Velea, Dosan, Lin- 
taru, Popa, Ștefan, Petcu - 
mijlocași; Pepenar, Păuna, 
Pribac, Moț și Ignat atacanți. 
De asemenea, mai fac pre

gătire cu lotul și trei juniori 
din propria ogradă: Mihăiesc 
(portar), Măluțan și Solomon. 
Săptămâna urmă-toare se pre

conizează plecarea într-un 
cantonament în județ, locația 
urmând să fie aleasă de ofi
cialii clubului.

Preț/ziar pentru abonament lunar

22 bani
CUM TE ABONEZI?

4

(2.269 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

19 bani (1.920 lei vechi)

GRATUIT, în flecare vineri primești 
cel mai complet supliment 
de televiziune.

JURNAL
■Mi TV

Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă față de prețul zilnic al ziarului.

cp-

Decupează și completează talonul.
Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 
trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 
Decembrie, nr. 3J. A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

Abonamente

3.

1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

5,9 lei (59.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.269 lei vechi)
16.9 Iei (169.000 Iei vechi) preț/ziar ab. 21 bani (2.166 lei vechi)
31.9 lei (319.000 lei vechi) preț/ziar ab. 20 bani (2.045 lei vechi)
59.9 lei (599.000 lei vechi) preț/ziar ab. 19 bani (1.920 lei vechi)

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

Numele

Legalitatea

Telefon (opțional)

4
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• Transfer. Mijlocașul rus A- 
lexei Smertin (foto) a anunțat 
că dorește să se transfere de 
la Chelsea la formația din liga 
a doua engleză Charlton Ath
letic. în sezonul trecut, Smer- 
16 meciuri pentru Chelsea,

dintre care doar în cinci a fost titular.(MF)

• Achiziție. Fundașul nigerian al echipei 
Sporting Lisabona, Joseph Enakarhire, a 
ajuns la o înțelegere cu gruparea rusă 
Dinamo Moscova. Pentru achiziționarea 
internaționalului nigerian, moscoviții vor plăti 
șase milioane de euro și îl vor ceda la Spor
ting pe mijlocașul Luis Loureiro.(MF)

Personaj 
animat

Madrid (L.G.) - Ata
cantul brazilian al echi
pei Real Madrid, Ronal
do (foto), va deveni per
sonaj de desene anima- j 
te, informează cotidia- i 
nul spaniol AS.

Personajul Ronaldo va ; 
putea fi văzut intr-un i 
desen animat difuzat de 
postul de televiziune Car
toon Network, jucând 
un meci de fotbal de i 
cinci minute. Din echipa 
„galacticilor”, alături de ; 
Ronaldo, care va întâi- ; 
ni o formație alcătuită 
din alte personaje de de
sen animat, vor face 
parte și Rafael Marquez j 
(FC Barcelona) și Juan 
Pablo Sorin (Villarreal), 
dar încă nu a fost stabi- i
lită învingătoarea.

Brazilianul Ronaldo 
va transmite și un me
saj copiilor care ar vrea 
să devină fotbaliști:
„Trebuie să aveți , 
grijă de pregă
tirea fizică și 
să mâncați 
multe 
legume și 
zarzava
turi”

Teste surpriză în Le Tour
Grenoble (MF) ■ Ciclistului rus al echipei 

Lampre, Evgheni Petrov, i-a fost interzis, 
ieri dimineață, să plece in etapa a zecea a 
Turului Franței, în urma unui test sanguin 
inopinat, au anunțat surse oficiale. Petrov 
ocupa locul 45 în clasamentul general înain
tea etapei de ieri, prima de munte înalt, care 
a avut loc între localitățile Grenoble și Cour
chevel. Testele sanguine inopinate au fost 
făcute marți dimineață la cererea Uniunii 
Cicliste Internaționale (UCI).

In cazul In care valoarea hematocritelor, 
hemoglobinelor sau reticulocitelor este mai 
mare decât normalul, ciclistul în cauză va 
fi nevoit să aștepte 15 zile până îșl va pri
mi înapoi licența. Imediat după aceea, spor
tivul este supus tuiul test de urină care să 
arate dacă a folosit eritropoietină. In cazul 
în care rezultatul va fl pozitiv, ciclistul poa
te fi suspendat.

Rutierii au fost supuși ieri unul test inopinat.

Adrian Neaga 

Ofertă

Mutu nu pleacă de la Juve
Londra (MF) - Echi
pa engleză Wigan 

Athletic, nou promo

vată în Premier 

League, a făcut o 

ofertă pentru atacan

tul formației sud-co- 

reene Chunnam Dra

gons, Adrian Neaga. 

Conducătorii clubului 

englez au oferit 1,5 

milioane de dolari 

pentru atacantul ro

mân, care a fost cel 

mai bun marcator al 

Stelei în 2003. Neaga 

a fost transferat îh 

luna martie de la 

echipa Steaua Bucu

rești la Chunnam 

Dragons, înscriind șa

se goluri pentru for

mația sud-coreeană. 

Wigan a terminat pe 
locul secund sezonul 

trecut în liga a doua 

engleză, reușind să 

promoveze pentru 

prima oară, la 27 

de ani de când a 

intrat în fotbalul pro

fesionist.

■ Fotbalistul român se 
află în grațiile tehnicia
nului echipei torineze, 
Fabio Capello.

Torino (MF) - Antrenorul 
echipei Juventus, Fabio Cape
llo, a declarat, luni, la reuni
rea campioanei Italiei, că ata
cantul român Adrian Mutu 
va fi păstrat în lotul formației 
torineze, informează agenția 
KataWeb. „Mutu este un jucă
tor care a venit aici pentru a 
rămâne, nu pentru a fi dat la 
schimb. Un alt jucător care 
mi-ar părea rău să plece este 
Zalayeta, un profesionist de
săvârșit. Am o afecțiune pen
tru amândoi”, a subliniat Ca
pello. Potrivit agenției Datas-

Mitsubishi a cerut reducerea numărului de etape pentru sezonul viitor. (Foto: epa)

Derogare de la regulament
■ Echipele Skoda și Mit
subishi vor putea 
renunța anul viitor la 
trei etape din WRC.

Liviu Gordea_________________
llvlu.gordeatlnfonnmedla.ro

Paris - Echipele Mitsubishi 
și Skoda au primit o dispensă 
specială pentru a putea lipsi 
de la trei dintre raliurile pro
gramate pentru sezonul 2006 
pentru a încuraja rămânerea 
lor în campionat. Decizia a 
fost luată în cadrul ultimei 
întâlniri a consiliului mondi
al pentru sport din cadrul 

port, tehnicianul torinezilor a 
apreciat că principalele ad
versare ale echipei Juventus 
în sezonul viitor vor fi forma
țiile din Milano. „Față de se
zonul trecut, voi avea la dis
poziție jucătorii importanți 
încă de la început. Principa
lele adversare vor fi echipele 
milaneze. AC Milan va încer
ca să-și ia revanșa pentru se
zonul trecut”, a spus Capello, 
care consideră că în Liga Cam
pionilor Juventus va avea ca 
principale rivale formațiile 
Chelsea și FC Barcelona.
Mai puternici

Directorul general Luciano 
Moggi a declarat că prin achi
ziționarea lui Mutu, Gianni- 
chedda, Kovac și Chiellini,

Automobilism (FIA). Opiniile 
referitoare la numărul de ra
liuri din sezonul WRC 2006 au 
fost împărțite până acum și 
atât Skoda, cât și Mitsubishi 
și-au exprimat îngrijorarea cu 
privire la participările viitoa
re în cazul în care numărul 
etapelor nu va fi redus.
încurajare

Derogarea FIA specifică fap
tul că cele două echipe vor 
putea lipsi de la trei etape, 
dintre care două în Europa și 
una în afara acestui conti
nent, cu condiția să nu lip
sească de la același raliu în 
același timp. Această măsură 
*»*• oi inniiroiavp rămâ.

Juventus a luat tot ce era mai 
bun pe piață: „Această echipă 
a câștigat campionatul având 
cel mai bun atac și cea mai 
bună apărare. Acum i-am luat

Față de sezonul trecut, voi avea la 
dispoziție jucătorii importanți incă 
de la început. Principalele adver
sare vor fi echipele milaneze. AC 
Milan va încerca să-și ia revanșa 

pentru sezonul trecut.

Fabio Capello

pe Mutu în ofensivă, pe Gian- 
nichedda la mijloc și pe Ko
vac și Chiellini în apărare. Aș 
putea spune că echipa este de
ja gata. Vom urmări totuși 
piața, pentru a vedea dacă.

nerea celor două echipe în 
Campionatul Mondial de ra
liuri, în condițiile în care atât 
Citroen, cât și Peugeot se vor 
retrage la sfârșitul acestui an.

De asemenea, prin această 
măsură se va permite efectu
area unor modificări pe ter
men lung asupra calendaru
lui, schimbări care vor putea 
încuraja revenire^ îh campi
onat a unor echipe c; Rfenault 
sau Suzuki.

întâlnirea consiliului mon
dial pentru motorspojft din ca
drul FIA a mai confirmat .re
gula privitoare la schimbarea 
motorului pentru cele două 
etape de asfalt din toamnă - 
C.nrsina si Catalunva. 

apare vreo ocazie. Cassano? 
Nu avem nevoie de el, nu am 
nici o îndoială. Poate vom 
mai lua un jucător, dar nu în 
atac, și nu va fi Cassano”. Co
tidianul Gorriere dello Sport* 
citat de agenția Calciomercae 
to, susținea zilele trecute că 
directorul general al clubului 
Juventus ar fi dispus să-i ce
deze pe Mutu, Giorgio Chielli
ni și Santos Batista Mozart; 
plus o sumă de bani, pentru 
a-i aduce de la Roma pe Anto
nio Cassano, Christian Panuc- 
ci și Mancini. Componenții 
lotului echipei Juventus Tori
no s-au reunit, luni, la Salice 
Terme, unde jucătorii au fost 
prezentați presei. De la reunp 
re au lipsit, motivat, doar E'-' 
merson, Appiah și Montero.

Suspendat 
pentru dopaj

Johannesburg (MF) - Un 
ciclist sud-african în vârs
tă de 16 ani a fost sus
pendat șase luni de Tri
bunalul de Arbitraj Spor
tiv (TAS), după ce a fost 
depistat pozitiv cu eritro
poietină (EPO), în urma 
unui control antidoping.

Michael van Staden a 
fost descalificat din Tu
rul Africii de Sud, com
petiție rezervată rutieri
lor cu vârste sub 16 ani, 
după ce a fost depistat 
pozitiv cu EPO. Astfel, 
Van Staden este unul din
tre cei mai tineri sportivi 
depistați vreodată pozitiv 
cu această substanță. Di
rectoarea generală a Fe
derației Sud-africane de 
Ciclism (SACF), Sylvia 
Dale, s-a declarat uimită 
de clemența de care a dat 
dovadă TAS, ținând cont 
de faptul că regulile A- 
genției Mondiale Antido
ping (AMA) prevăd o 
suspendare de doi ani în 
cazul sportivilor depis
tați pozitiv cu EPO.

Eritropoietină de sinte
ză stimulează înmulțire» 
de globule roșii, permi- 
țând astfel o mai bună q- 
xigenare a organismului. 
Pe termen scurt, exista 
riscul îngroșării sânge
lui, al apariției de chea
guri și tromboze.

llvlu.gordeatlnfonnmedla.ro
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Vând ap. 1 cameră (01)
• ornai* cântai în Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 180 milioane lei. 
Tel 072Q/062014. (Casa Grande)

Vând garsoniere (19)
• zona hegresuL dec, et 2,'balcon, bloc cără- 
rnidă, bine întreținută, mobilată, tel. 0732/660160, 
211587. (Evrika) '

• zona Dada, 2 garsoniere, framos amenajate, 
et 1 și 2, ocupabile imediat preț negociabil, tel. 
#745/253662,211587. (Evrika)
• dac, complet mobilată, geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et t Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
o Vând garsonieră, confort 1', dec., bucătărie, 
baie, balcon îhchis, ocupabilă imediat zona b- 
dul Decebal, bl. 15, tel. 0741/154.401, 227542, 
(seara). (Garant Consulting)
o zona Dada, garsonieră decomandată, 
contorizări, parchet gresie, faianță, frumos 
amenajată, preț 510 mii. lei negociabil, (51000 
ron), tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• ama 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), 
tet 0745/302200,0788/165703.  (Fiesta Nora)
• am 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. 
0780065703,232.808. (Fiesta Nora)
• zona Piață, etaj 3, decomandată, 30 mp, 
apometre, bucătărie modificată, gresie, faianță,

. mochetă, preț 710 mii, negociabil, (71000), 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- 
cfiat (50 mil.lei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zana 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 Uărăști, dea, mobilată balcon Închis, et 
1 700 mii. lei. telefoane 235208, 0721/744514. 
(Rocan 3000)
• zona MărășU, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
• otatt excepțkmalăl Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet, balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 67# milioane lei sau 
mobilată la comanda preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
• Den, cartier Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
« icomandate, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa 
Grande)
• doc, etaj 2, complet contorizgtă formată din 
cameră hdl, baie, Aleea Romanilor, preț330 mii. 
lei, neg, tel. 223400,0743/103622,0720/387896.  
(CasaBetania)
• doc, suprafață mare, parchet balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu interfon, Decebal, 
preț 700 mii. lei, neg, tel. 223400,0724/169303, 
0741/120722. (CasaBetania)
• garsonieră 2 camere, contorizări, gresie, 

faianță repartitoare, parcheVbaie cu cabină de
• duș, recent renovată Aleea Romanilor, preț 500 

mii. lei, Telefoane 0743/103622, 0724/169303. 
(CasaBetania)
• decomandată 42 mp, balcon de 8 m, podele

* laminate, zugrăvită recent, gresie și faianță 
Spania, termopane, convector pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
o 2 cam«i% baie, zona Dacia, et 3, apometre, 
gaz contorizat gresie, faianță ocupabilă 
imediat preț 520 mii. lei, tel. 228540,0745/653531. 
(Agenția Imobiliară Ella)

• dee, zona Dorobanți, apometre, gaz conto
rizat ușă metalică parchet laminat, gresie, 
faianță ocupabilă imediat preț 700 milioane lei, 
tel. 228540, 0722.566938. (Agenția Imobiliară 
Ella)
• dec, et 2, zona Progresul, apometre, gaz 
contorizat balcon, ocupabilă în 2-3 zile, preț 675 
mii. lei, tel. 228.540, 0722566.938. (Agenția 
Imobiliară Ella)
• zona Gojdu, parchet gresie, faianță, apome
tre, gaz contorizat zugrăvită în lavaoil, balcon, 
preț 465 mii., lei, tel. 0745-653531. (Agenția 
Imobiliară Ella)
• zona Dada, dec., modificată gresie, faianță 
contorizări, st 30 mp. Preț 470 mii., neg, tel. 0745- 
666447. (Rubin’s Home)
• zona Decebal, etaj 1, contorizări, amenajată 
preț 25.000 euro. neg. Tel. 0741/709939, 
0726/269713. (Eurobusiness)
• zonă bună Hunedoara, semidec, parchet 
jaluzele, preț 21.000 ron, tel. 718833,0740/130413. 
(Partener)

Cumpăr garsoniere (20)
• 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-lnvestl

Vând ap. 2 camere (03)
• urgent zona pieței, superamenajat mobilat 

complet, totul nou, preț 1,250 mid. lei, tel. 
0740/210780.'(Prima-Invest)

• zonaZamfirescu, balcon închis, interfon,etl, 
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 Dacta, 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 Dada, et 3, ușă metalică parchet 
lamelar, contorizări, ocupabil imediat preț 650 
mii, neg, țel. 0721/815781. (Prima -Invest)
• doc, et 2, parchet lavabil, ușă metalică 
termopane, preț 650 mii, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• zona Dadă et 3, semidecomandate, fără 
îmbunătățiri, apometre, balcon închis, 720 mii. 
lei, tel. 206003. (Mimason)
• zona Poâția 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 Dadă 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 28000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)
• zona Mcro 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, 
centralătermică pereți izolați, instalații sanitare 
și electrice noi, parchet lamelar, gresie, faianță 
geam termopan, preț negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• Dada,2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786578. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• Zamfirescu, decomandate, et. bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0783/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, decomandate, et bun, parchet gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• decomandate, living, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• Aleea Crișukri, semidec., et. bun, foarte fru
mos, gresie, faianță termopan, balcon închis. 
Preț neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• etaj 3, circuit gresie, faianță balcon închis, 
contorizări, bine întreținut, Zamfirescu, preț 980 
mii. lei, telefoane 223400, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• etaj 8 decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet, bine întreținut zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg., tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (CasaBetania)
• etaj 3, balcon închis, contorizări, gresie, 
faianță bine întreținut, zona Aleea Pescarilor, 
preț 970 mii. lei, neg., tel. 223400,0743/103622, 
0720/387896. (Casa Betania)
• 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 LBaciâui, decomandate, contorizări, gaz 
2 focuri, repartitoare de căldură modificări, 
living mare, balcon închis, parchet lamelar nou, 
gresie faianță ocupabil repede. Preț negociabil 
la 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 mii. 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 Miriști, etaj 1, semidecomandate, 
apometre, gaz 2 focuri, convertor, balcon închis, 
bucătărie modificată gresie, faianță ușă lemn 
masiv, ocupabil astăzi, preț 800 mii. lei nego
ciabil, 58000 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 Hacului, 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 Emineșcu, 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 Dacia, pe bulevard, în circuit cu balcon 
închis, contorizări apă gaz, repartitoare de 
căldură parchet nou, ușă metal nouă recent 
renovat ocupabil imediat, preț 830 mii. lei, nego
ciabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• decomandate, modificat în 3, bucătărie în 
balcon, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet, forme în rigips cu 
spoturi, boxă parțial mobilat preț 1,160 mid. lei, 
negociabil, tel. 228540, 0722-566.938 (Agenția 
Imobiliară Ella)
• semidecomandate, zona:Eminescu, centrală 
termică termopan, jaluzele verticale, uși inte
rioare schimbate, gresie, faianță noi, cabină de 
duș, parchet laminat, spoturi, mobilă bucătărie 
nouă ușă metalică ocupabil imediat et 2, preț 1 
mid. lei, tel. 228540, 0722/566938 (Agenția 
Imobiliară Ella)
• decomandate, etaj 3, apometre, gaz conto
rizat gresie, faianță balcon închis, lavabil, preț 
1,150 mid. lei, negociabil, tel. 228540,0722/566938 
(Agenția Imobiliară 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 fa baie, preț 880 
milioane iei, negociabil. Tel. 228540,0722/566938 
(Agenția Imobiliară Ella)
• semidecomandate, zona Dacia, etaj 1, ușă 
lemn masiv, gresie, faianță nouă zugrăvit 
lavabil, parchet laminat interfon, ocupabil 
imediat preț 680 milioane lei. tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)

• zona L Maniu, et 1, bloc 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 bdut 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. (T emporis)
• dec, el intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
• zona L Maniu, etaj intermediar, amenajat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță vedere 
deosebită Preț 1,200 mid. lei, tel 0745-666447. 

(Rubin's Home)
• zona 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 Liliacului, 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 etintermedlar, 
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. lei. 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 M5/1 Hunedoara, dec, fară îmbunătățiri, 
st 53 mp, preț 53.000 RON, tel. 718833, 
0745/093073. (Partener)
• zonă centrală Hunedoara, semidec, et inter
mediar, gresie, parchet preț 53.000 RON, tel. 
718833,0745/376077. (Partener)
• Hațeg, dec, termopane, parchet laminat 
centrală termică 65 mp, preț 80.000 RON, tel. 
718833,0740/130413.(Partener)

• zonă bună Hunedoara, în circuit balcon 
închis, faianță gresie, zugrăvit, preț 43.000 RON, 
tel. 718833,0745/093073. (Partener)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zonă bună în Deva, de preferință etaj inter
mediar, plata imediat tel. 0745/253662,211587. 
(Evrika)
• ugent zonă bună plata imediat tel. 215212. 
(Prima -Invest)

Vând ap. 3 camere (05)
• zona L Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

SC CONSSER SRL

cu geam termopan
Agrement tehnic nr. 007-02/282-2005

Caracteristici:
- lemn molid, stejar sau meranti tri-stra- 
tificat, umiditate 10-12%
- etanșeitate pe 2 rânduri de garnituri
- închidere multipunct cu feronerie roto
- geam termoizolant 4-16-4 mm
- finisaje cu grunduri și lacuri pe bază de 
apă rezistente la intemperii și ultraviolete

• zona bduL N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
centrală parchet, ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, 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)
• 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 decomandate, 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, sdec, 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)
• dec, 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 ultracentrală bloc cărămidă amenajat 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)
• decomandate, zona I. Corvin, faianță 2 băi, 2 
balcoane, interfon pe scară contorizări, preț 
1,100 mid. lei, negociabil. Tei. 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)

Tel ./fax:
0254/230.431

Vlobil: 0744/219.348
(24905)

PSIHOCONSULT APTITUDINAL,
LABORATOR DB EXAMINĂRI PSIHOLOGICE AUTO,

primul laborator privat din județul Hunedoara, acreditat de către Ministerul 
Transporturilor frică din 2003, pentru examinarea tuturor funcțiilor din 
siguranța circulației, cu metodologie informatizată, cu afișare de psihograme și 
eliberare de avize pe Ioc. ■ ■
Dacă veți dori o copie a avizului timp de un an (pentru școlarizări auto), trei sau 
patru ani (pentru funcții din Siguranța circulației), atâta timp cât avizul 
dumneavoastră este în termen de valabilitate, laboratorul nostru vă eliberează 
avizul pe-foc, fiind în banca noastră de date, fără susținerea unui nou examen 
și fără taxă.
W rugăm să aveți toată încrederea în noi', pentru că avem experiență prefe- ■ . 
sională îndelungată și suntem interesați să fiți dienții noștri.
Laboratorul nostru se află în centrul Devei, în intersecția de Ia Piața centrală, 
lângă magazinul de biciclete și Agenția Loto, avem un număr de telefon foarte 
ușor de memorat - 223333 - și un program de la 8.00 la 15.00 zilnic, iar vinerea 
de ia 8.00 la 12.00. în caz de urgențe examinăm și la alte ore fără percepere de 
taxe în plus, doar sunând ia telefon 0724/2 T 9327.
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• ramidecomandate, zona Straiului, apometra, 
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)
• aemidecomandate, etaj 1, str. Scărișoara, cu 
CT, parchet ocupabil imediat 26.000 euro, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• decomandate, bucătărie, faianță, gresie, 2 băi 
cu faianță și gresie, 2 balcoane, garaj, boxă, zona 
Dallas, preț 2,3 miliarde lei, negociabil. Tel. 
0741/154401,227 542 (seara). (Garant Consulting)
• decomandate, bucătărie, faianță 2 băi cu 
faianță balcon, etaj intermediar, zona împăratul 
Traian, preț 45.000 euro, negociabil, tel. 
0741/154401,227 542. (Garant Consulting)
• zona Bătcescu, etaj intermediar, balcon, hol 
central, preț 1,05 mid. lei, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet, repartitoare, zona Mihai 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg., tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Dada, decomandate, et bun, bloc cărămidă 
parchet, gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• zona Eminescu, decomandate, et. 3, 2 băi, 
balcon închis, cămară debara, parchet peste 
tot, gresie, faianță preț 1,450 mid. lei, tel. 215113, 
0745/159608. (Mimason)
• zona Zamfirescu, decomandate, parter, pre- 
tabil birouri, sediu firmă cabinet, preț 38.000 
euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Gojdu, semidecomandate, et. 1, bucă
tărie modificată parchet laminat, contorizări, 
preț 13 miliarde lei, tel. 0745/159608. (Mimason)
• zona SpitaM Județean, 2 băi, 3 balcoane, fără 
îmbunătățiri, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona L Creangă decomandate, et 3,2 băi, 
balcon închis, contorizări, neamenajat, preț 
45.000 euro, tel. 215113. (Mimason)
• zona Liceul de Muzică decomandate, parter 
înalt cu balcon închis, contorizări, gresie, faianță 
garaj, preț 1,6 mid. lei. 0745/640725. (Mimason)
• zona Miorița, semidecomandate, parchet 
peste tot, gresie, faianță contorizări, calorifere 
noi, termopan peste tot, ușă metalică aer 
condiționat, et 4, cu țiglă preț 13 mid. lei, tel. 
0740/173103. (Mimason)
• 1 Decembrie, modificat termopan, gresie, 
faianță balcon de 10 m, st 65 m. Preț 40000 euro. 
Tel. 0745-666447. (Rubin's Home)
• zonă ultracentrală, parchetat total, baie și 
bucătărie cu gresie și faianță, bine întreținut, 
contorizări. Preț 36.000 euro, tel.0745-666447. 
(Rubin’s Home)
• decomandate, idtracentral, împăratul Traian, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)
■ decomandate, ultracentral, 1 Decembrie, ame
najat gresie, faianță termopan, contorizat total, 
preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)
• zona Mnendul, decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
• zona Dada, semidecomandate, contorizări, 
parchet gresie în baie, bucătărie, ocupabil 
imediat, preț 850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
• zona L Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei, neg. 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 1380 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
■ zonă centrală Hunedoara, semidec, centrală 
termică balcon închis, gresie, faianță parchet 
preț 7.0000 RON, tel. 718833, 0745/376077. 
(Partener)

• zona LMaculul, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 13 miliarde 
lei, neg. Tel.235208,0724/620358. (Rocan 3000)
• zonă centrală, 1. Creangă superamenajat la 
cheie, et. 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț 55.000 euro, neg. Tel. 235208,0721/985256, 
(Rocan 3000)
• decomandate, zona Liliacului, 2 băi, 2 
balcoane, etaj 1, gresie, faianță apometre, gaz 
contorizat, preț 45.000 euro. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• decomandate, zona Gojdu, bucătărie mare, 
cămară pe balcon, gresie, faianță centrală 
termică parchet stejar, laminat în hol, sau 
schimb cu 2 camere plus diferență preț 1,600 
mid. lei, negociabil. Tel. 228540, 0722/566938. 
(Agenția Imobiliară Ella)
• zona LMacuU, 2 băi, 2 balcoane, lavabll, 
contorizări, preț 1,450 mid. lei, tel, 224926, 
0788/361782. (Garant Consulting)

■ zona bdul Decebal, et4/7, neamenajat Preț 
1,6 mid. lei, tel. 0745666447,0740-232043. (Rubin’S 
Home)
• zona Bălceicu colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajat Preț 35000 euro, tel. 0745-666447,0254- 
234401. (Rubin’s Home)
• decomandate, zona Dorobanți, etaj 1, 2 
grupuri sanitare, 2 balcoane, centrală termică 
suprafață 120 mp, preț 45.000 euro, negociabil. 
Tel. 0741/709939,0746/891619. (Eurobusiness)
• zona 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)
• urgent, dec, hol central, et 3,2 băi, 2 balcoane, 
42.000 euro neg, tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• zonă centrală Hunedoara, dec, centrală 
termică faianță gresie, interfon, preț 85.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)

• 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)
• Hunedoara, 4 camere, termopane, parchet 
lamelar, centrală termică garaj, curte betonată 
terasă preț 240.000 RON, tel. 718833,0745/093073. 
(Partener)

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

Vând case la țară (17)

Vând case, vile (13)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• to zonă bună de preferință et intermediar, se 
oferă prețul pieței, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)
• urgent, zonă centrală contorizări, gresie, 
faianță s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garaj 
20 mp, boxă foarte îngrijit preț 2300 mid. neg., 
tel. 0726/826624. (Temporis)
■ zona Piața 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)
• zona Piața centrală în zonă liniștită centrală 
termică aer condiționat parcnet gresie faianță 
2 băi, preț 41.000 euro, negociabil tel. 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)

• str, Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 
mp, sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 
12 mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662 (Evrika)
• zona Bălcescu, 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)
• tn 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 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• rană centrală 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
neg., tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• zona Călugăreai, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 
miliarde, lei, Telefon 0788/497.615. (Agenția 

imobiliară Nr. 1)
• Deva, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, în
călzire centrală st 400 mp, preț 68.000 euro, neg., 
tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• Deva, 2004, parter+mansardă 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
pn 18X100 euro, neg., tel. 0788/497615. (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)
• zona Eminescu, 2 camere, baie, bucătărie, 
curte betonată grădină gaz, canalizare, ST 700 
mp, preț 2,6 mid. lei, tel. 231212, 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• zonă centrală P+l+M, 6 camere, 3 băi, curte 
mare, grădină 2 garaje, preț 150.000 euro, tel. 
221712 0724/305661. (Garant Consulting)
• Deva, constnicțle 2004, BCA, 4 camere, 
bucătărie, cămară pivniță 2 băi cu jacuzzi, 
terasă 60 mp, centrală termică nouă garaj 
dublu, intrare separată la mansardă sc 140 mp, 
p+m, st 600 mp, merită văzută supermodemă 
preț 118.000 euro, negociabil. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• 4 camere, bucătărie, baie, gaz, apă canalizare, 
garaj, curte, grădină 760 mp, preț 85.000 euro, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• 3 camera, pretabilă pentru activități comer
ciale, în Sîntuhalm, curte, grădină St 500 mp, 
apă curent electric, gaz metan, la sosea, preț 
100.000 euro, tel. 223400, 0741/120722, 0724/ 
169303. (Casa Betania)
• casă p+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)

• zona Sântatalm, 2 corpuri de casă o camera, 
baie, bucătărie, și 2 camere, hol, cămară sere, 2 
ari, gaz, apă curent, preț 2 miliarde lei, nego
ciabil. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• zona Bănău, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
10OO mp, curent, fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, negociabil. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de 
Vis)
• zona Lesnic, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii. lef negociabil. Tel. 235019,0727/707880. 
(Casa de Vis)
• zona Dobra, 2, camere, hol, cămară proiect 
pentru o altă casă preț 550 mii. lei, negociabil. 
Tel.235019,0724/508610. (Casa de Vis)
• zona Bălța, 2 camere, cămară hol închis, 
anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 mii. lei. Tel. 
235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• la 14 km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, li
vadă, st 1 ha, 500 mii. neg, 0726/826624. 
(Temporis)
• la 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
baie, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă gaz, sobe teracotă st 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• la 6 km de Hunedoara, zonă pitorească baie 
cu duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță anexe, gaz, apă fosă septică curte 
betonată grădină st 1700 mp, renovată preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)
• la 18 km de Deva, zonă foarte frumoasă acces 
cu mașina, 2 camere, pivniță șură anexe, curte, 
renovată total, grădină 980 mp, 5 ari de grădină 
separat, camere podite, sobe de teracotă gard 
de piatră preț 420 milioane lei, negociabil. Tel. 
228540,0722/566938 (Agenția Imobiliară Ella)
• la 7 km de Deva, 3 camere, bucătărie, baie, 
termopan, încălzire centrală parchet laminat, st 
4000 mp, preț 42.000 euro. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• la 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• te Boholt, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 155 mid. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând teren (21)
• In Deva șl împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)

• 4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, 
front stradal 245 m, curent, gaz, preț 16 
euro/mp, tel. 0745.411.449. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• loc. Ibtipa, 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)
• parate da teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg., tel. 
0780/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Dan, 2800 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Sbnaita, la DN7, st 7400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• la 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent, preț 15 euro mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• Intravilan, zona DN7, st 3300, fs 50 mp, apă 
gaz, curent, toate facilitățile, preț 24 euro/mp, 
tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
• Intravilan, zona Prelungirea Vulcan, st 5200 
mp, fs 140 mp, se parcelează preț 8 euro mp, tel. 
0745-666447. (Rubin’s Home)
• Mravflan, zona Prelungirea Vulcan, st 5.000 
mp, fs 150 mp, curent, gaz în apropiere, apă 
acces la doua drumuri, preț 75 euro mp, tel. 
0745-666447. (Rubin’s Home)

• zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• Intravilan la DN 7, suprafață totală 3000 mp, fs 
48 metri, toate utilitățile, zonă comercială exce
lentă Sîntuhalm, zona Motel Alaska. Tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688 (Casa Betania)
• Intravlan, parcate cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, în zonă rezidențială toate faci
litățile, 10 parcele vândute, preț 21 euro/mp, 
neg., tel. 0740/9144688, 0724/169303, 223400. 
(Casa Betania)
• teren scos din circuitul agricol, st 7900 mp, 
front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
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, în 
zona Zăvoi, preț 20 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)

• sitravflan, 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/lună tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
decomandate, P., cu balcon, zona Caragiale, 
mobilat sau nemobilat, zugrăvit, contorizări. tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
zonă centrală mobilat, utilat, contorizări, preț 
100 euro, tel. 231212, 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
semidecomandate, contorizări, mobilat, zonă 
centrală preț90 euro, tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)
• ofer ap. 3 camere, zona Dorobanți, amenajat 
ultramodern, utilat cu aparatură casnică 
modernă preț 450 euro/luriă tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• ofer ap. 3 camere, zona Eminescu, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică mobilă și utilități 
ultramoderne, preț 350 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• zona Zăvoi, s 500 mp, preț neg., facilități. Tel. 
0726/269713,0746/891619. (Eurobusiness)
• Intravilan, pretaMI construcție bloc de 
locuințe, 2560 mp, fs 20 mp, toate facilitățile, 
zona Dorobanți, preț 24 euro/mp, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• intravlan, zona Ceangăi, loc de casă 715 mp, 
toate facilitățile, preț 37.000 euro, tel. 
0745/640725,0740/173103. (Mimason)
• intravilan, zona Prelungirea Vulcan, loc de 
casă 857 mp, fs 14 m, fântână pe teren, seră 
beci, preț 540 milioane lei, tel. 0745/640725. 
(Mimason)

• Inb-avHan, 1427 mp, apă gaz, curent, 
canalizare, zona 700, fs 40 m, preț 15 euro/mp, 
tel. 0745/164633. (Mimason)
• zona Zăvoi, intravilan, ST 461 mp. Tel. 235019, 
0724/508610. (Casa de Vis)
• Intravlan Cristal, 1200 mp, posibilități apă 
gaz, curent, preț 8 euro/mp, tel. 718833, 
0745/093073. (Partener)

Cumpăr teren (22)
• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc. Telefoane 0745/253662, 211587. 
(Evrika)
• iegent5 hectare, intravilan la șosea, Deva sau 
împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. (Prima 
-Invest)

Vând spații comerciale (25)
• vând societate 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 cărei 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
• zonătintaicâ Hunedoara, PENSIUNE: P+2+M,
4 dormitoare, living mare, bucătărie, 2 băi, 2 
terase, mansardă pivniță sc-124 mp pe nivel, 
st-9800 mp, piscină curte betonată preț 300.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)

Chirii imobile (29)
• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. 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 pentni 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 garaj, sub bloc, în zona pieței, preț 70 
euro/lună 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)

Transport Intern fl international 7.5t-20t

S.C. MARSILIA TRANSCOM SRL
e-mail: marslliatrans@rdslink.ro
Tel.: 0740-851.922, 0359-407.130'

Suntem interesați 
în cumpărarea oricărui 
tip de materiale de 
construcții tn vederea 
distribuirii lor in jud. BH

SI MAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Cuiiirai 

Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.550,
www.olmal.ro,olmalOamart.ro

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

tineret
, (24969)

Compania Germană cu sediul în Eisenberg este 
prezentă pe piață încă din 1945 și este specializată în 
dezvoltarea și producerea tehnologiilor sanitare 
sofisticate din plastic. în gama de produse SANIT se 

regăsesc rezervoare de toaletă clasice, montate în 
pereți, racorduri și ansambluri WC și sitdane de 
scurgere.

SANIT produce o gamă largă de rezervoare de toaletă 
clasică de înălțime, semî-înălțime sau monobloc. Toate 
rezervoarele sunt echipate cu izolație împotrva 
condensului, cu funcție de economisire start/stop, cu 
posibilitatea reglării apei de spălare la 6 sau 9 I, 
eventual cu sistem dual-flush de clătire de 3/6 sau 3/91.

RNP DIRECȚIA SILVICĂ DEVA 
organizează 

LICITAȚIE MASA LEMNOASA 
Producția anului 2005

Licitația este de țip deschis și va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 
IO. în data de 27 iulie 2005, ora IO, pentru masă lemnoasa pe picior.
Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație este de 22.526 mc, aparținând următoarelor 

8.033 mc 
11.825 mc 
2.066 mc

grupe de specii:
Râșinoase:
Fag:
Diverse tari: _________

Lista partizilor care se licitează, prețul de începere a licitației și treapta de licitare pentru fiecare 
partidă pot fi consultate la ediul D.S. Deva, la sediile ocoalelor silvice din subordine și pe 
Internet la adresele: www.silvahd.ro si www.rosilva.ro.
Preseledia agentilor economici va avea loc la sediul D.S. Deva^ în data de 22 iulie 2005, între 
orele 8.00 - "4.OO. Solicitarea în scris, de participare, împreuna cu documentația < i preș 
{conform H.G. 85/2004, art. 12) se vor depune la secretariatul D.S. Deva pana cel târziu în 15

Firma produce cadre metalice special proiectate având 
toate racordurile și țevile necesare pentru montarea 
elementelor sanitare: WC, bideu, pisoar, lavoar. Cadrele 
se pot folosi în pereți gips-carton sau în interiorul unui zid 
de cărămidă. Cu ajutorul sistemelor ascunse SANIT 
puteți creea bai cu design deosebit. Rezervoarele 
ascunse nu necesită întreținere,

Vă recomandăm rezervoarele SANIT pentru că sunt 
economice, silențioase, estetice, ergonomice și fiabile.

Lista —
partidă pot fi consu
Internet la adresele:___________
Preselectia agentilor economicii
orele 8.00 - "4.00. Solicitarea îi
L-T-.....
iulie 200'
Relații supli ire se pot obține la tel. 0254/225199, 0254/224649, fax 0254/224599, 
0254/222481 și la ocoalele silvice. (26567)

•ofer spațiu comercial,22 mp, cameră* baie, 
parter, zona Piață Deva, amenajat occidental,- 
preț 150 euro/lună Tel.215212. (Prima-lnvest) 
•ofer ap. 2 camere decomandate, centrală ter
mică proprie, geamuri termopan, complet mo
bilat și utilat cu aragaz, frigider, tv color, 
mașina 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, 130 euro/lună 
Tel. 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 spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală zona depozitelor, prețuri neg.. Tel. 
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. Tel. 
0741/070106,0726/523833. (Eurobusiness) 
•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 
500 euro/ 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 spre închiriere garsoniere și aparta
mente, mobi late și utilate, pe diferite zone, de la 
80 euro/lună pană la 300 euro pe lună TeL 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)

Se convoacă Adunarea Generală 
a Colegiului Consilierilor Juridici 
Hunedoara, la data de 
22.07.2005, ora 16,30 în sala 
mare a Tribunalului Hunedoara, 
cu următoarea ordine de zi:
1. Raport de activitate al Consili
ului Director
2. Efectuarea de alegeri pentru 
organele conducătoare
3. Constituirea Filialei Petroșani a 
C.C.J. Hunedoara
4. Diverse

COLECTIVUL DE INIȚIATIVĂ

Căutăm Baby-sitter pentru 
Germania!

Familie româno - germana caută 
pentru fiul de 9 luni baby-sitter cu 
cunoștințe de limba germană. Cine 
este interesat este rugat să se adre
seze imediat la telefonul 223.735.

(26557)

SANIT
Accesorii sanitare de 
tehnologie si calitate Germana

Vă așteptăm la depozitul nostru:
ÎIMIȘOARA
Str. Ion lonescu de 13 Brad nr. 29. Tel: 0256-400774. Fax: 0256-400777, e-mail: instaltm@melinda.ro

mailto:marslliatrans@rdslink.ro
olmalOamart.ro
http://www.silvahd.ro
http://www.rosilva.ro
mailto:instaltm@melinda.ro


miercuri, 13 iulie 2005 MICĂ PUBLICITATE /li

Vând ap. 2 camere (03)
• dau»., .«un ontorizări, 2 balcoane, Deva, 
zona Favorit, preț 1,2 mid. lei, negociabil. Tel. 
0721/356831.
• decomandate, contorizări, balcon închis, 48 
mp, etaj 5 din 9, zona Gojdu, preț 950 milioane 
lei negociabil. Tel. 0740/210780.
• decomandat* contorizări, etaj 2, zona I. Maniu 
Deva, preț 1,2 mid lei. Tel. 0721/356831.
• decomandate, Deva, str. Titu Maiorescu, bloc 
de cărămidă, etaj 3 din 4, parchet stejar, 
contorizări 63 mp, balcon închis, Interfon. boxă, 
uscătorie sau schimb cu similar Cluj Napoca, 
130.000 ron. Tel. 0741/210056.

- • decomandat* Deva, zona Mărăști, etaj 1, 
contorizări, preț 900 milioane lei. Tel. 
0721/356831.
• decomandata, zona centrul civic Hunedoara, 
etaj 2, bloc Al-1, preț negociabil. Tel. 
0254/717152.
• Deva, Dada, etaj 1, balcon, contorizări, gresie, 
faianță, îmbunătățiri, preț870 milioane lei, nego- 
CiabiLTel. 0723/507169,0726/142377.
• Deva, Eminescu, pentru locuit sau spațiu 
comercial, preț 20.900 euro. Tel. 0723/335189.
• Deva, Gojdu, bl. 03, parter, decomandate, 
parchet, contorizări complete, interfbn, preț 780 
milioane lei, negociabil. Tel. 229034, 229064, 
0720/930237.
• Deva, Gojdu, etaj 1, balcon, parchet, 
contorizări complete, 48 mp, bloc de cărămidă, 
baie cu geam, preț 830 milioane lei. Tel. 
0726/710903.
• Deva, lângă Poliția Județeană, etaj 3, balcon 
închis, parchet, complet contorizat, preț 630 
milioane lei. Tel. 0726/710903.
• Deva, Minerului, bl. 41, ap. 17, bloc din 
cărămidă, confort 1 sporit, îmbunătățiri, 
contorizări complete, prețul pieței, negociabil, 
fără intermediari, merită văzut Tel. 225347.
• Deva, ultracenlral preț 1,5 mid. lei. Relații la 
tel.0724/848493,0254/219764.
• Deva, zona Decebal, modificări modeme la 
cheie, ocupabil imediat, preț negociabil, la 
vedere. Tel. 0726/705460.
• etaj 2, Dacia, contorizări, parchet laminat, 
greșie, faianță, uși schimbate, preț 850 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0740/210780.
• Intrări separate, încălzire centrală, multiple 
îmbunătățiri și garaj, Orășție, Pricazului, bl. 61, 
ap. 11, etaj 3. Tel. 247528,0745/634775.
• semHecomandat* contorizări, amenajat, 
zona Al. Teilor, preț 490 milioane lei, negociabil.
Tel. 0721/356831,0723/507169.
• semidecomandate, contorizări, amenajat 
zona Bejan, preț 600 milioane lei. Tel. 
0723/507169,0726/142377.
• semidecomandat* Deva, zona Dacia, 
■contorizări, parchet zugrăvit ocupabil imediat 
preț 550 milioane lei, negociabil. Tel. 
0721/356831.
• semidecomandat* Deva, zona Zamfirescu, 
contorizări, ocupabil imediat preț 880 milioane 
tei, negociabil. Tel. 0721/356831.
Ii semidecomandat* parter, Al. Armatei, 

■ontorizări apă, gaz, repartitoare căldură, 
parchet gresie, faianță, preț 720 milioane lei. Tel. 
0740/210780.
• semidecomandate, zona Banca Transilvania, 
etaj 3, contorizări, gresie, faianță, modificări, 
preț 600 milioane lei, negociabil. Tel. 
0723/507169,0726/142377.
• Slmeri* zonă foarte bună, preț 1 mid. lei și 
garsonieră preț 600 milioane lei, toate utilitățile. 

‘Cumpăr casă în Simeri* urgent. Tel. 
0722/582097.
• urgent drcuK, bloc de cărămidă etaj 1, cartier 
Dacia, fără îmbunătățiri, contorizări, balcon 
închis, ușă metal. Tel. 0722/585819.
• irgent, Deva, Gojdu, parter, repartitoare, gaz 
contorizat apometre, parchet ideal privatizare, 
preț 780 milioane lei, negociabil. Tel. 229034, 
229064,0720/930237.

j» urgent Deva, Zamfirescu, contorizări, 

■îmbunătățirii, preț 25.000 euro. Tel. 0723/507169, 
-0726/1423/7.

Cumpăr ap.2 camere (04)
) • urgent aecon «t* etaj intermediar, zonă

buna, ofer 1,1 mid. lei. Tel. 0721/356831.

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandat* contorizări, 2 balcoane, 98 mp, 
etaj 1, bloc cărămidă zonă centrală preț 1350 
mid. lei, negociabil. Tel. 228615.
• Deva, Bâlcescu, decomandate, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță contorizări, 76 mp, etaj 
intermediar, preț 1,1 mid. lei, negociabil. Tel. 
0745/266071.
• Deva, bloc cărămidă etaj intermediar, 
ocupabil imediat, preț 35.000 euro, negociabil. 
Tel. 0721/744514.
• Dev* decomandate, 2 băi, 2 balcoane închise, 
contorizări apă gaz 2 tocuri, pod, st 105 mp, preț 
favorabil, negociabil, zonă cu toate utilitățile. 
Tel. 218978,0727/357313.
• Slmeri* central. Relații la tel.0726/737953.
• urgent zonă ultracentrală parchet centrală 
termică etaj 2,1,200 mid. lei, negociabil. Tel. 
0720/505771,0723/686162.

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• urgent decomandate sau semidecomandate, 
zona I. Corvin, ofer până îa 1,2 mid. lei. Tel. 
0721/356831.

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandat* 2 băi, 2 balcoane, gresie, 
faianță termopan, centrală termică zona 22 
Decembrie, Liceul auto, preț 220.000 ron. Tel. 
0745/217948.
• decomandat* etaj 1, Deva, zona Piața 
Centrală preț 15 mid. lei. Tel. 0745/253413.
• urgent decomandate, Dev* Progresului, 2 bă, 
2 balcoane, parchet modificări, complet conto
rizat, 100 mp, vedere spre Cetate, gresie, faianță 
interfon scară preț 135 mid. lei. Tel. 0726/710903.

Vând case, vile (13)
• Dev* 2 corpuri, garaj, str. 16 Februarie, st 700 
mp. Tel. 0722/347512.
• Slmeri*4 camere, bucătărie, baie, încălzirepe 
gaz, podele, grădină 3000 mp, anexe, preț 2 mid. 
lei, negociabil. Tel. 0720/505771,0727/844590.
• Slmeri* 5 camere, bucătărie, baie, fosă 
septică grădină utilități, încălzi re centrală preț 
2 mid. lei, negociabil. Tel. 0747/991720.
• Slmeri* urgent îmbunătățiri,grădină4came- 
re, baie, beci, zonă cu canalizare, preț 2,200 mid. 
lei, negociabil. Tel. 0720/505771,0723/686162.
• vând casă în Dev* zona Progresului, 4 
camere, bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi 
fructiferi și gazon, grădină de legume. Tel. 
214446. Exclus intermediari.
• vând, la casă o cameră bucătărie, baie cu 
cabină de dus, centrală termică parchet 
lamelar, gresie, faianță Dev* cental. Preț nego
ciabil. Tel. 0726/972966.

• Slmeri* construcție nouă parțial finisată 
parter ■ 3 camere, bucătărie, bale, hol, etaj - 3 
camere, mansardă plus garaj, pivniță demisol, 
grădină 600 mp, preț 1.900 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0720/505771,0723/686162.
• zona Eminescu, st 300 mp, curte, to 12 m, 2 
camere mari, hol, bucătărie, baie, cămară 
parchet gaz, apă curentă preț 68.000 euro, 
negociabil Tel. 0721/708708.

vând case la țară (17)
• 2 camere, anex* teren 1600 mp în Lăpușnic, 
preț 400 milioane lei, negociabil. Tel. 
0740/210780.
• 2 camera, bucătărie, anexe, teren 2600 mp, în 
Luncoiu de Jos, preț 500 milioane lei negociabil. 
Tel. 0740/210780.
• 3 camera, bucătărie, cămară anex* grădină 
poziție centrală Rapoltu Mare, nr. 160. Relații la 
tel. 264295 după ora 17.
• 3 camera, dependințe, 6 ha pământ în zonă de 
deal, favorabil creșterii animalelor, situată în 
satul Crișan (aproape de Mănăstire), la 6 km de 
Brad, preț negociabil. Tel. 221903, 683769, de 
prefennță seara.
• casă (vH) P+M Soimuș, apă gaze, 4 earner* 
bucătărie, 2 băl, 2 beciuri, living, garaj, terasă 
curte, grădină baltă cu pește, preț negociabil. 
Tel. 225046,0727/934959,0723/413086.
• casă ki comuna Băci* 1700 mp teren plus 
grădină proiect casă nouă Tel. 0724/368331.
• casă SFărSnâ 30 ari, 2 ha teren arabil, fânaț* 
pădure 1,68 ha stejar/fag, zonă toarte bună 
pomicultură, zootehnie, turistică torit de 
inundații, preț 120.000 ron, negociabil. Tel. 
711616.
• casă teren și pădure, posibilități casă de odih
nă comuna Blâjeni, satSălătruc, preț negociabil. 
Tel. 220574.
• construcție nouă P+l, finisată etaj 1 este 
locuibil, 4 camere, 2 bucătării, 2 băi, 2 holuri, 
curte, grădină st 1000 mp, zona Bălța, preț 800 
milioane lei, negociabil. Tel. 0721/708706.
• grădină teren arabil, 2 rânduri de case în 
curte, cu îmbunătățiri, situate în sat Gelmar, nr. 
42, la Intrare în Geoagiu, Meteșan Mari*
• la șoso* 12 km de Dev* Bârsău, casă din 
cărămidă 3 camere, baie, beci, curte mare, 
grădină livadă cu pomi, fântână anexă (șură) 
lângă casă preț 1 mid. lei, negociabil. Tel. 
0745/149719.
• Turdaș nr. 182, preț negociabil. Tel. 
0721/035361.
• zona Popești, construcție veche, curt* 
grădină 900 mp plus 1 ha teren arabil, preț 450 
milioane lei, negociabil. Tel. 0721/708708
• vând casă în Călan, grădină gaz metan, apă 
curentă preț negociabil. Tel. 0721/502582.

Vând garsoniere (19) Imobile schimb (30)
• amenajat* contorizări, etaj 1, Dev* zona 
ștrand, preț 520 milioane lei, negociabil. Tel. 
0721/356831.
• decomandat* cameră + living, îmbunătățiri, 
repartitoare, vedere la bulevard, preț negociabil. 
Tel. 228808,0742/223526,0722/494910.
• Dev* carder Daci* 2 camere, parter, parchet 
laminat, contorizări apă gaz, repartitoare, 
ocupabilă imediat, preț 550 milioane lei. Tel.. 
220579.
• etaj intermerâar, Dev* zonă centrală preț 
19.000 euro, negociabil. Tel. 0721/744514.
• semidecomandat* Dev* zona ștrand, 
contorizări, balcon, preț 480 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0721/356831.
• transformată din apartament 2 camere, etaj
1, Dev* zona Daci* îmbunătățiri, contorizări gaz 
și apă preț 650 milioane lei, negociabil. Tel. 
228109 după ora 18
• transformată dki apartament 2 camere, etaj
1, zona Daci* recent renovată îmbunătățiri, 
contorizări, preț 650 milioane lei. Tel. 228109 
după ora 16.
• urgent, zona Zamfirescu, contorizări apă gaz, 
gresie, faianță, îmbunătățiri, preț 750 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0723/507169,0726/142377.

Cumpâr garsoniere (20)
• Den, zonă ultracentrală etaj 1, fără 
îmbunătățiri, numai la proprietar. Tel. 
0721/846909.

Vând terenuri (21)
• 1000 mp teren, zona Dev* bun construcție 
cabană, casă facilități gaz, curent Tel. 
0726/158688
• 2300 mp intravilan în Dev* Str. Alunului zonă 
agrement case de vacanță Tel. 227242.
• 3 fotul teren (600,400,1000 mp), zona Retezat 
Râul Mare, preț 6 euro mp. Tel. 0745/253413.
• 3 ha teren în pantă la 23 km de Deva șl 8 km 
de Orăștle, drum asfaltat până la 500 m de 
terenul respectiv. Tel. 217689.
• Dev* Intravlan, 900 - 1800 mp, utilități 
aproape, preț 4 ■ 9 euro mp. Tel. 0720/437889.
• Inravflan, construM, Hărău, preț negociabil. 
Tel. 221811.
• Intravilan 1200 mp Slmerl* zonă cu 
canalizare, apă gaz, curent în apropier* preț 19 
euro, negociabil ușor. Tel. 0723/686162, 
0720/505771.
• Intravlan 3600 mp în Băcia cu toate facilitățile: 
apă canalizare, curent gaz, preț4euro/mp.iel. 
233974,0724/388452.
• Intravlan 4626 mp și două construcții cu câte 
două camere fiecare în Tâmpa (CF166/1) la 1 km 
de Simeri* Posibilități racordare lâ gaz, apă 
curentă canalizare, toate în fața porții. Tel. 
0788/469152 sau 0254/212803.
• Intravilan pentru construcție casă în Șolmuș, 
la asfalt 1200 mp, to 12 m, facilități gaz, curent la 
poartă Tel. 0746/029058 220269 după ora 16.

• intravlan pentru construcție casă în Șolmuș, 
la asfalt 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la 
poartă Tel. zilnic 220269, după ora 16 sau 
0746/029058
• intravilan, 2000 mp, zona Zăvoi, to 20 m, 
utilități, preț 25 euro mp. Tel. 0723/507169, 
0726/142377.
• Intravlan, 330 mp, zona 700, utilități, preț 10 
euro mp. Tel. 0721/356831.
• Intravilan, acces la toate facilitățile, pentru 
casă sau cabană 510 mp, to 12 m, preț 9500 lei, 
negociabil. Informații Leșnic, nr. 122. -
• Intravlan, zona 700,2 fronturi stradale, de la 
DN 7 și 22 Decembrie, st 5000 mp, utilități, preț 
22 euro mp. Tel. 0723/507169,0726/142377.
• oferteren pentru agrement lașose* 20 km de 
dev* la schimb cu 50 mc cărămidă eficientă sau 
bc* Tel. 211856.
• teren arabi 6 ha lângă șose* asfalt, zona 
Berthelot, 4 km de Hațeg, acte în regulă Tel. 
770687.
• teren plus casă 2 camere, 1000 mp, zona Șol
muș, drum Boholt, preț 1 mid. lei. Tel. 
0745/253413,218234.
• Intravlan, loc de casă în Tâmp* st 1700 mp, 
to 17 m, curent gaz, apă canal, vecinătate ime
diată „Straiul Mic", preț 500 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0726/404011, 0726/118427, 0354/ 
402235.

Comemorări (76)

Reamintim că astăzi 13 iulie se împlinește un an de la 
trecerea în lumea celor drepți a celei care a fost

KALMAN MARGARET IRINA
o minunată soție și mamă. Dumnezeu s-o odihnească în 
pace.

Familia

Anunțăm dispariția prematură a dragului nostru
ȚIDOR IOAN

de 54 ani. înmormântarea are loc astăzi 13 iulie, ora 14, cu 
plecare de la domiciliul din Uroi, nr. 70. Dumnezeu să-l 
ierte și să-l odihnească. Familia îndurerată.

• 10 paresis teren a 500 mp, zona Căprioara 
Relații latei 211124.
• vând teren. Relații la tel. 221860.

Vând spații comerciale (25)
• Dev* pan Dacia 420 mp, preț bun, posibilități 
rate. Tel. 0723/419974
• oier spațiu comercial fî3 mp, zona 
Kogălnlceanu, pretabil bar, abc, alte activități, 
centrală termică preț 60.000 euro. Tel. 
0721/708708

Imobile chirii (29)
• caut da închiriat teren în jurul Hunedoarei, cca 
1000 mp, cu acces auto. Tel. 0744/692095,711510.
• închiriez apartament 3 camere decomandate, 
ultracentral, nou, renovat, complet mobilat, 
contorizări, repartitoare, preț 250 euro, nego
ciabil. Tel. 0721/267912.
• închiriez casă de vacanță P+l cu terasă în 
stațiunea Geoagiu Băi, preț convenabil. Tel. 
241044 după ora 17.
• închiriez urgent apartament 2 camere, 
mobilat, Dev* Str. Minerului, preț 60 euro/lună 
fără intermediari. Tel. 0721/553868
• oier pentru închiriat apartament 2 camere 
decomandate, modificări, mobilat, utilat 
complet, contorizări, repartitoare, interfon, 
Dev* bdul Decebal, ocupabil imediat, preț 170 
euro/lună Tel. 231284,0745/582117.
• oier pentru închiriere apartament 2 camere, 
mobilat, zonă ultracentrală preț 130 euro. Tel. 
221712,0724/305661.
• ofer spre închiriere spațiu comercial 100 mp, 
amenajat modem, termopan* grup snitar, zonă 
centrală preț300 euro/lună Tel. 0745/159573.
• primesc tn gazdă 2 salariate cu program 
dimineața, condiții foarte bune, Dev* Bdul 22 
Decembrie, deasupra Băncii Carpatic* preț 12 
milioane lei, cheltuieli incluse. Tel. 221279.

• schimb apartament 2 camere, ultracentral, 
renovat total, cu spațiu comercial, zonă cu vad 
bun. Tel. 0726/705460.

Auto românești (36)
• vând Ara 243 D, motor Brașov, plus remorcă 
14 tone, stare bună de funcționare, acte la zi. 
Tel. 245874,0723/335189.
• vând Deda 1310 TLX, 5 trepte, af 1991, stare 
impecabilă și Mercedes 260 automat, neînscris, 
af 1991. Tel. 242369 după ora 20.
• vând Dada 1310 TX, af 1986, de garaj, stare 
foarte bună set motor nou la cota zero, rulată 
foarte puțin și parchet diferite dimensiuni. Tel. 
224568
• vând Dada 1310, af 1997, culoare albastru 
metalizat Dotări: GPL omologat alarmă preț 80 
milioane lei, negociabil. Relații latei. 0720/195199 
sau 232783.
• vând Dada 1410 break, albă 5 viteze, stare 
excepțională Tel. 241826,0726/107678
• vând Dada break, af 1997, caroserie și motor 
foarte bune, preț 75 milioane lei, negociabil. Tel. 
0726/080402.
• vând Dada Nova Diesel, af 98, stare bună de 
funcționare sau schimb cu tractor U 445 DT și 
strung mare.Tel. 0254/648829.
• vând Dada Super Nova Cllm* toate dotările, 
af 2002, 36.000 km, preț negociabil. Tel. 
0744/569018
• vând wgsnt Dacia 1410, af 1995, VT 2006, 
multiple îmbunătățiri, taxe la zi, stare 
Ireproșabilă preț 67 milioane lei, negociabil. Tel. 
0726/369313.

Auto strâine (37)
• vând Ford Slera Diesel 23, acte la zl, stare 
Impecabilă af 1985, preț 2100 euro, negociabil. 
Tel. 0720/195199,232783.
• vând Ford Taunus, model original american, 
stare foarte bună preț 3000 euro, negociabil. Tel. 
0720/537998
• vând Ronault * af 1991, înmatriculat persoană 
fizică Renault 5, af 1984 neînmatriculat stare 
foarte bună preț 3400 euro. Tel. 0722/428683.

Microbuze. Dube (38)
• vâr dubna iveco 50C13 Turbo Dally, af 2000, 
oglinzi electrice încălzite, cârlig de remorcă 
radlocasetofon, alarmă închidere centralizată 
preț negociabil. Tel. 0722/314123.
• vând microbuz Ford Tranzit 10 locuri, preț 
negociabil. Tel. 0723/790164
• vând microbuz Iveco Turbo Daily, af 1988, 
motor 2500 cmc, 14 locuri, taxe achitate la zi, 
perfectă stare de funcționare sau variante, preț 
negociabil. Tel. 0726/705460.

Camioane, remorci (39)
• vâr . mea auto „Rema" nouă NN, CI, PF, 
af 2004, RAR 2007, acoperită maximum autorizat 
450 kg, preț negociabil. Tel. 0744/210251.
• vând remorcă cu platformă basculabilă de 9,6 
tone, înmatriculată “stare foarte bună preț ne
gociabil. Relații latei. 0254/260712,0723/887751.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând prasă de balotat cositoare rotativă gre
blă fân, semănătoare porumb. Tel. WZlfflZXn.
• vând stăruitor electric 23 to, stare foarte bună 
preț negociabil. Relații la tel. 0722/314123.
• vând tuf în stare de funcționare, preț nego
ciabil. Tel. 0254/224077,0726/534931.
• vând tractor U 650 cu plug șl IMS perfectă 
Stare de funcționare, preț negociabil. Tel. 
0740/847728
• vând udai de făcut țiglă din nisip și ciment și 
forme 130 bucăți țiglă normală 25 kg. Tel. 247937.

Moto-velo (41)
• vând 2 bucăți noi Chooper Harley Davidson, 
motor 49 cmc și 110 cmc, pornire la buton, motor 
4 timpi, disc frână Jenti aluminiu, preț 1200 -1400 
euro. Tel. 0254/228841.

Piese, accesorii (42)
• vând diferite piese Iad* noi, originale, bloc 
motor, vlbrochen, ax came, aripi față parbrize 
noi. Tel. 770687.

Mobilier și interioare (47)
• vând bibliotecă 4 corpuri, fără dulap, stare 
foarte bună preț 3.500.000 lei, negociabil. Tel. 
0254/211363,0727/718081.
• vând cadă bale din fontă chiuvetă'bucătărie 
și bale, calorifere fontă Tel 0745/202164
• vând dulap tip bibliotecă cu șifonier pentru 
haine, preț 23 milioane lei. Tel. 233084
• vând leMn colțar cu fotoliu sufragerie, masă 
bucătărie, 4 scaune tapițate, canapea 2 
persoane, nouă masă tv, calorifer 18 elemenți, 
bibliotecă cu birou atașabil, oglindă mare 
sculptură lemn cireș.Tel. 224891.
• vând masă din lemn masiv la prețul de 53 
milioane lei. Tel. 0745/870053.
• vând masă panel furniruită 0,7 x 0,7 m, 4 
tabureți rotunzi, toate lustruite, stare perfectă 
Tel. 220025.
• vând moblă sufragerie compusădin comodă 
masă 4 scaune, vitrină cu dulap, etc. Tel. 
0726/173190.
• vând pâtuț copil, metalic, palton damă nou, 
mărimea 48 - 50, cască coafor cu transformator, 
preț negociabil. Tel. 213079, orele 18-21.
• vând wgent canapea extensibilă stare bună 
masă sufragerie de 12 persoane, masă 
sufragerie+6 scaune tapițate, servantă mobilă 
hol, birou, prețuri negociabile. Tel. 218084, 
0742/939993,0724/643045.
• vând urgent, colțar Dulcineea recondiționat, 
mobilier pentru tineret, prețuri avantajoase, 
mochete diferite, mobilă bucătărie. Tel. 227610.
• vând isgent dulap 2 uși, dulap cu vitrină masă 
cu 6 scaune tapițate, oglindă cu noptieră biblio
tecă cu vitrină canapea extensibilă Tel. 230297.

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

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând deck Akai, 150 ron și balanță analitică 
200 gr electrică preț negociabil. Tel. 0740/850728 
0720/437889.
• vând ptaystation 2 Tel. 0724/433846.
• vând radto-casetofon stereo Trident, radio 
Vef, alte tipuri de radio, tv sport alb negru, 
geantă Diplomat cu cifru, tv color Grundig. Tel. 
0723/065318716359.
• vând videorecorder cu telecomandă 1,2 
milioane lei, tv Panasonic model 2000, diagonala 
70 cm. Tel. 0745/253413,

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparat foto profesional Olympus, OM 2 
înzestrat cu obiective și zoom 35.200 mm, tele- 
convertor X2, blitz profesional Metz 32 CT 3 cu 4 
acumulatori R6, 700 ron, negociabil. Tel. 
0745/799746.
• vând Nolda 5110 + SIM, preț 1,2 milioane lei și 
Nokia 6600 la 200 euro, negociabil. Tel. 
0722/161644
• vând wgent telefon mobil Sagem, baterie 
garanție 12 luni, cartelă valabilă până în 
20.09.2005, preț 1,7 milioane lei. Tel. 0740/405721.

Calculatoare si accesorii 
(51)

DELCRIS SERVICE SRL
TH :(«359)44W.222 .
0723-354.991 B _
Mr. IMmaili l >r.26 V ' V
<>l< A Dl A

ACUM
SI numai ACUM

ULTRA PROMOȚII
Numai aici yusesti: 

Cele mai mici preturi:
MONIRWE15* de Io 450.000 lei
MOWOARFI /'de la 850.000 lei

Distribuitor computere 
second-hand 
produse noi

E- mail: caleulatnartia rdslink. ro

îmbrăcăminte, incălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochie de seară galbenă cu negru, 
model elegant, măsura 40-42, preț 1.500.000, 
negociabil și rochie de seară argintiu metalizat, 
măsura 4042, preț 1.500.000, negociabil, tel. 
0743/211074 sau 218084
• vând rochie de seară model frumos, culoare 
roșie+auriu pe corset, cu voal, măsura 4244, 
preț 1300.000, negociabil, tel. 0742/939993.

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

Decese (75)

Suntem alături de familia îndurerată la decesul celui care 
a fost

ȚIDOR IOAN
de 54 ani. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Vecinii

Sofia Ditia, fiul Nicolae și nora 
Stelufa anunță cu durere în suflet 
decesul soțului și tatălui
lt. col.(r) MATEȘ NICOLAE 
în vârstă de 79 de ani. Corpul neîn
suflețit este depus la Casa 
Mortuară Deva, str. Mihai Emi- 
nescu. înmormântarea va avea loc 
joi, 14.07.2005, ora 13, la Cimitirul 
ortodox din strada Mihai Emi-
nescu. Dumnezeu să-l odihnească!

Nepoții Septimiu, Sergiu, Flaviu și soțiile Anca, Adela 
deplâng dispariția fulgerătoare a bunicului

MATEȘ NICOLAE
Odihnească-se în pace!

• vând parchet stejar uscat 60 mp, ștanță ■ 
presă germană mașini de cusut Relații la 
tel. 212457,0726/760382.

Electrocasnice (56)
• vând mașină de spălat, cuvă din plastic, 
capacitate 150-200 litri, stare perfectă preț 
negociabil. Tel. 220025.
• vând urgent ladă frigorifică Arctic, 5 sertare, 
bine întreținută stare perfectă de foncționare, 
preț negociabil. Tel. 228204 după mas*

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

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

• căutăm gazdă pe perioada concediului pentru 
un plsic educat. Oferim mâncarea și taxă la 
înțelegere. Tel. 222441 după ora 21 și 
0723/973283.
• vând vacă gestantă în luna a șase* Informații 
Bârsău, nr. 105, familia Pavel.
• vând vlțea 6 luni, 2 scroafe cu 17 purcei, Alexoi 
Emil, Petreni, comuna Băci* nr. 18

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

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

Instrumente muzicale (60)
• vând vocoder vocalist Digitech, ideal pentru 
soliști vocali și studiouri, Sequencer Korg, 
pianină Llpatti, Dev* Tel. 0722/629058

Altele (61)
• oferim la cele mal reduse prețuri sucuri Flo
rid* calitate superioară sifonate la sticle pet de 
2 litri șl neslfonate la sticle pet de 3 litri, gamă 8 
sortimente, Dev* Tel. 235320, 0745/096675, 
212057.
• oferim la prețuri minime îmbuteliate sau vrac 
siropuri concentrate pentru dozatoare Tec, pro
fit 400%, sifoneril șl uz casnic, gamă 8-12 sorti
mente, Dev* Tel. 0745/096675,235320,212057.
• cumpăr scaun pescăresc folosit, la preț rezo
nabil. Tel. 228748 zilnic.
• vând baterie piramidală creștere găini 
ouătoare. Tel. 0254/210977, după ora 18
• vând ceas de mână Dox* perfectă fonc
ționare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.

Pierderi (62)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Luca Sorin. Se declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Salac loan. Se declara nul.
• pierdut cortHIcat de acționar deținut la SIF 
Banat Crișan* nr. 308883/96, având un număr de 
1000 acțiuni, pe numele Pravai Gheorghe. Se 
declară nul.
• pierdut permis de conducere pe numele 
Grozav Paul Dragomir. Găsitorului recompensă 
Tel. 0722/393767.

Citații (63)
• Se citează pârâta Băeșan Marla la Judecătoria 
Hunedoara, în data de 20.07.2005, pentru divorț, 
în proces cu Băeșan Vasile.

Matrimoniale (69)
• domn 44 ani, singur, caut doamnă, pentru 
prietenie. Tel. 0723/257088

• domn singur, 50/186/83 doresc cunoștință cu 
doamnă 40-50 ani, din Dev* serioasă tandră 
pentru prietenie/căsătorie. Aștept SMS sau apel 
de pe telefon fix. Tel. 0740/405721.

Prestări servicii (72)

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

• efectuez transport marfă local și interurban, 
cu camion acoperit de 3,21 util, 36 mc, dimen
siuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.
• execut moHter la comandă orice model, din 
pal melaminat Tel. 0727/334295.
• efectuez transport cu autoutilitară 0,6 to, 
intern, Dacia 1307, preț negociabil. Telefon 
221491.
• transport mobilă cu auto de 1,2 to și 14 mc, L 
3,5 m, I 22 și înălțime 1,8 m. Tel. 225578, 
0744/934462.

Oferte locuri de muncă (74)
• caut colaboratori în domeniul tranzacțiilor 
imobiliare pentru orașul Simeri* instruire gra
tuită Tel. 261268 0722/582097.

• societate comercială angajează recepțlo- 
nerbarman, ospătari, bucătar cu expe
riență a|utor bucătar. Oferim condtyl 
modeme de muncă salar mottvant TeL 
210932,717898.

• societate comercială cu sediul In Deva 
angajează economistă Cerințe: cunoștințe 
operare calculator, disponibilitate la lucru 
peste program, lucru In echipă, trimiteți CV 
■ ul la numărul de fax 0254/235126. 
Informații la teL 0744/511604.

• soctotate comcrdalA angajează persoa» 
nă cunoscătoare PC nivel avansat, 
amoscâtoera Imba engleză (cunoașterea 
fimWl germane constituie avantaj), per
soană inamică șl comunicativă Ratați la 

teL 0254.214299 orale 9 - 17J0 sau 
0722/631562 orele 10-18

• angajăm lucrător comercial (vânzătoare) 
vârsta minimă 25 ani aspect plăcui 
cunoștințe minime de contabffitate primară 
pentru magazin de articole erotice (sex 
shop). CondțS excelentei TeL 0740/858651.

• Agenția de impresariat artistic „Show 
Production” din Brașov cu tradiție in 
domeniu de peste 9 ani recrutează și anga
jează fete cu vârsta Intre 19 - 28 ani pentru 
meseria de dansatoare și oferă contracte 
de muncă In Carafe* Canad* Germania și 
Japon!* Oferim condiții de muncă și 
salarizare excelentei TeL 0788/232315, 
0721/770870,0740/858651,0268/475388  fote 
orele 10-18

închiriez 
HALĂ INDUSTRIALĂ 

în Orâștie. 
Informații la telefon 

0723/382.799.
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• Tentativă Un bărbat care a încercat să-l 
răpească pe fiul celebrului moderator de te
leviziune David Letterman a ajuns luni la un 
acord cu instanța, recunoscându-și parțial vi
na și fiind condamnat la zece ani închisoare.

Prima nuntă gay în Spania

* Secret După ce câteva exemplare din no
ul „ Harry Potter" au fost vândute accidental 
în Canada, distribuitorii canadieni au reușit 
să obțină un ordin judecătoresc prin care se 
Interzice dezvăluirea de informații privind su 
biectul cărții. Lansarea oficială este în 16 iulie.

Vizită de trei zile în Wales
Londra (MF) - Charles o va prezenta pe 

soția sa locuitorilor din Wales, Camilla ur
mând să participe la turul anual pe care îl 
face în regiune. Prințul și ducesa vor pe
trece trei zile pe domeniul lui Charles.

Cuplul va vizita un colegiu agricol și va 
merge să vadă o turmă de vite Welsh Black 
în localitatea Carmarthenshire. Charles și 
Camilla intenționează să se oprească și în 
localitățile Gwynedd, Powys, Ceredigion și 
Cardiff. Vizita prințului și a soției sale se 
va încheia cu Grand Opening Prom, balul 
care deschide sezonul 2005 Welsh Proms.

■ Primii doi homosexu
ali care s-au putut 
căsători sunt împreună 
de treizeci de ani.

Madrid (MF) - Spania a ce
lebrat prima nuntă homose- 
xuală la doar o săptămână du
pă ce a intrat în vigoare legea 
care permite cuplurilor să se 
căsătorească și să adopte copii.

Carlos Baturin German din 
SUA și spaniolul Emilio Me
nendez abia au așteptat să a- 
rate presei verighetele, după

Emilio și Carlos (Foto: EPA)

Va accepta femeile-episcop

Mincinoși
Roma (MF) - Cercetă

rile demonstrează că ita
lienii sunt un popor de 
mincinoși veritabili: spun 
anual 1,4 miliarde de ne
adevăruri - adică o min
ciună la 43 de secunde - 
și mulți recunosc că mint 
în medie de cinci ori pe 
zi, transmite TG corn, in 
pagina electronică.

Aproape trei sferturi 
dintre italieni cred că cei 
mâi mari mincinoși sunt 
oamenii politici, urmați la 
o distanță considerabilă 
de comercianți (40,3%).

Erou
San Salvador (MF) - O 

bandă de hoți a furat un 
papagal, botezat Paquita, 
în timpul unei spargeri 
într-o casă din San Sal
vador. Când se pregăteau 
să iasă din locuință, 
mașina lor a fost oprită 
de poliție, moment în 
care papagalul a început 
să țipe: „Jaf armat, jaf 
armat!”. Răufăcătorii au 
fost arestați.

Tom Cruise
(Foto: EPA)

Vigilenți
Paris (MF) - Primăria 

capitalei franceze a 

dat asigurări, luni, că 

va da dovadă de „vi

gilență", astfel încât 

actorul american 

Tom Cruise, adept al 

scientologiei, să nu 

fie vreodată, numit 

cetățean de onoare 

al Parisului.

Luna trecută, actorul, 

membru al Bisericii 

Scientologice care 

este considerată 

sectă în Franța, a 

primit medalia de 

onoare a orașului 
Marsilia (sud), cel de

al doilea oraș din 

Franța din punct de 

vedere al mărimii.

■ Biserica Anglicană din 
Marea Britanie are în 
rândurile sale femei-pre- 
ot începând din 1994.

Londra (MF) - Biserica An
glicană din Marea Britanie a 
votat luni în favoarea hiroto- 
nisirii la termen a femeilor- 
episcop, evoluție care suscită 
o opoziție susținută în rândul 
celor care aparțin acestei con
fesiuni religioase.

Majoritatea delegaților care 
au luat parte Ia sinodul orga
nizat la York au aprobat înce
perea procesului de hirotoni- 
sire, care nu se va încheia de
cât peste câțiva ani.

Adversarii hirotonisirii fe
meilor invocă absența unor

Morți într-o mină de cărbuneA
■ Explozia a fost cauza
tă de o acumulare de 
gaze într-o mină de căr
bune din China.

Beijing (MF) - Două acci
dente miniere produse în Chi
na s-au soldat cu cel puțin 70 
de morți și 17 dispăruți, des
pre care se presupune că și- 
ar fi pierdut viața, a anunțat 
Biroul de Stat pentru Securi
tatea Muncii.

Luni, 40 de mineri fuseseră 
declarați morți, iar alți 43 e- 
rau dați dispăruți, în urma u- 
nei explozii cauzate de o acu
mulare de gaze într-o mină de 
cărbune din regiunea Xin
jiang, din nord-vestul Chinei, 
potrivit agenției guvernamen
tale. Numai patru mineri au 
fost găsiți în viață, a informat 
agenția China Nouă.

Continuare la „Gladiatorul"
Londra (MF) - O continuare a filmului 

„Gladiatorul”, care a câștigat cinci premii 
Oscar, este în curs de pregătire, a declarat 
unul dintre actorii producției.

Djimon Hounsou a declarat că Se fac pre
gătiri pentru filmări, chiar dacă personajul 
interpretat de Russell Crowe a fost ucis la 
finalul primului film. Hounsou, care l-a in
terpretat pe sclavul Juba în filmul din 2000, 
a declarat că „există o dorință evidentă pen
tru continuarea producției”.

Hounsou, originar din Benin (Africa), a 
făcut aceste dezvăluiri la New York, unde 
efectua un turneu pentru promovarea celui 
mai recent film al său, „The Island”.

Gata de lansare
Cape Canaveral (MF) - Du

pă doi ani și jumătate în care 
NASA nu a mai trimis nici o 
navetă, Discovery se va deco
la azi către Stația Spațială In
ternațională. Naveta va fi lan
sată în jurul orei 15:51, acți
unea durând circa zece minu
te. Dacă nu vor reuși, condi
țiile meteorologice ar putea fi 
mai puțin favorabile joi sau 
vineri, cu șanse de furtună. 

ceremonia care a avut loc în 
Tres Cantos, în apropiere de 
Madrid. Circa 20 de persoane 
au luat parte la nuntă și au 
aruncat cu orez peste cuplu.

„Azi suntem o familie”, a 
declarat German. „Cea mah 
fericită zi a vieților noastră 
a fost atunci când ne-am în
drăgostit unul de celălalt. Am 
fost împreună 30 de ani și am 
avut multe zile frumoase, iar 
aceasta este una dintre ele”, 
a declarat Menendez.

Spania este a treia țară din 
lume, după Belgia și Olanda, 
care legalizează căsătoriile 
homosexuale, în timp ce Ca
nada analizează această op
țiune.

Un sondaj recent arată că 
majoritatea spaniolilor sunt 
în favoarea căsătoriilor între 
persoane de același sex, însă 
nu susțin adoptarea de copii 
de către aceste cupluri.

precedente și faptul câ apos
tolii lui Iisus Christos erau 
bărbați.

Ei consideră nefastă posi
bilitatea ca femeile să aibă 
autoritate asupra bărbaților 
din cadrul Bisericii.

Episcopul de Southwark 
(Londra), Tom Butler, a pro
pus această reformă după ce 
ea a fost deja adoptată, pe 
plan internațional, de 14 din
tre cele 38 de Biserici Angli
cane. El a subliniat că Bise
rica Anglicană a fost, pe par-, 
cursul istoriei sale, în centrul 
inovațiilor, preluate apoi și 
de alte culte creștine, cum ar 
fi slujbele în alte limbi decât 
limba latină și permisiunea 
acordată preoților pentru a se 
căsători.

xElena - Născută 
lîn zodia Săgetător, 
lîi plac modellingul, 

jctura, natura și « 
băieții.

(Foto: Traian Mânu)

în momentul exploziei, 87 de persoane erau în (Foto; EPA)

în momentul exploziei, care (23:00, ora României, 10 iulie), 
a avut loc la ora locală 4:00 87 de persoane lucrau In mina

de cărbune de la Shenlongfj 
din orașul Fukang. a precizat 
Biroul de Stat pentru Securi
tatea Muncii.

. Echipele de salvare au în
cercat să găsească persoanele 
dispărute, dar șansele acesto
ra sunt foarte scăzute, a pre
cizat conducerea minei.
Alți 15 mineri

Pe de altă parte, 15 mineri 
și-au pierdut probabil viața 
într-o mină din provincia Ji
angxi, ca urmare a inundații
lor puternice, au declarat sur
sele din Biroul de Stat pentru 
Securitatea Muncii.

Inundația s-a produs joi, 7 
iulie, în mina Yongsheng, si
tuată în apropiere de Chishan. 
Moartea unuia dintre mineri 
a fost confirmată, în timp ce 
alți 14 sunt dați dispăruți.

Explozia din Uhta
Moscova (MF) - Explozia 

de origine încă nedetermi
nată care s-a produs luni 
într-un centru comercial 
din Uhta, oraș din nordul 
Rusiei, s-a soldat cu 24 de 
morți, potrivit unui nou bi
lanț, anunțat marți. Ex
plozia, urmată de un incen

diu de proporții, s-a soldat 
și cu rănirea a 17 persoane, 
din care 5 în stare gravă.

Printre variantele luate 
în calcul figurează un con
flict comercial, un incendiu 
ca reglare de conturi sau 
explozia accidentală a unei 
butelii de gaz.

Congres
Atena (MF) - Unul dintre 

cele mai importante mituri 
ale umanității, cel al Atlanti- 
dei, vâ fi discutat de o sută 
de cercetători și profesori u- 
niversitari reuniți pe insula 
elenă Milos, în cadrul unui 
prim congres științific inter
național pe această temă.

„Obiectivul nostru este să 
revedem toate ipotezele, să i- 
dentificăm eventualele indicii 
fiabile și să examinăm surse
le de inspirație”, a declarat 
unul dintre organizatorii con
gresului, Spyros Pavlidis, pro
fesor Ia Universitatea din Sa
lonic.

Spyros Pavlidis a precizat 
că anumite contribuții la a- 
cest congres științific inter
național au fost respinse pen
tru că au fost considerate 
..prea fanteziste”.


