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■ Din acest an, în fața 
Colegiului Național 
Decebal, va funcționa 
un sex-shop.

Deva (T.S.) - Dacă tot nu 
am reușit să rezolvăm proble
ma barurilor amplasate în 
imediata apropiere a școlilor

din județ și dacă tot au apă
rut filmele porno cu minori, 
iată că din septembrie pe 
liceeni îi așteaptă o nouă sur
priză. în imediata apropiere a 
Colegiului Național Decebal 
va funcționa un... sex-shop. 
Pentru a afla despre legimi- 
tatea amplasării imui astfel 
de magazin CUVÂNTUL LI

BER a contactat-o pe admi
nistratorul societății Daniela 
Filip.

„Din punctul nostru de ve
dere totul este absolut legal", 
susține Daniela. „Magazinul 
va avea geamurile mate, ast
fel încât nu se va putea vedea 
din afară absolut nimic. în 
plus, pe ușa magazinului, se

va specifica clar că minorii 
nu au acces în magazin. 
Având în vedere că suntem 
de mulți ani pe această piață 
cunoaștem foarte bine legis
lația în domeniu. Deci nu va 
fi nici o problemă. Mai avem 
un magazin de acest gen în 
Hunedoara”, a mai spus ad
ministratorul societății.

Fripteuza buclucașă
Deva (M.T.) - Un restaurant din Petroșani 

a fost distrus în urma unui incendiu pro
dus din cauza unei fripteuze supraîncălzite. 
Focul a mistuit aparatele electrice și elec- 
trocasnice ce se aflau în incintă și a produs 
pagube de aproximativ o sută de milioane

la-ți primarul la întrebări!
Cuvântul liber vine în întâmpinarea pro

blemelor tale și dorește ca acestea să fie 
aduse la cunoștința autorităților locale pen-

cwÂtsu. tru a fi rezolvate cât mai re
pede cu putință. Ai vreo între
bare pentru primarul localității

în care trăiești? Telefonează între orele 08.00
și 10.00 la numărul 211275, scrie-ne pe
adresa redacției sau trimite-ne un mail la
adresa daniel.iancu@informmedia.ro. Vom 
cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!

CUVÂNTUL 1IBER
® Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
© (0254)211275

Trenuri blocate în Defileu
■ Cinci trenuri au fost 
blocate, din cauza 
căderii tensiunii la firul 
de contact.
MlHAELA TăMAȘ__________________
mihaela.tamas0infcrm1nedla.ro

Deva - Ploile torențiale din 
ultima perioadă au produs da
une și căilor ferate și au în

greunat circulația feroviară. 
Trenul internațional 460 Sa
lonic - Budapesta a fost blo
cat de la ora 5:14 timp de mai 
multe ore to stația Lainici, tre
nurile accelerate Deva - Man
galia și Mangalia - Deva se a- 
flau în stația Meri, acceleratul 
Arad - București staționează 
la Pietrele Albe, iar personalul 
2021, în statia CFR Valea 
Sadului. Trenul internațional

Salonic -Budapesta a fost trac
tat cu o locomotiva Diesel 
până în stația Petroșani.

între timp, la km 99, între 
stațiile Meri și Lainici, pe li
nia ferată au căzut cantități 
mari de grohotiș, pentru înde
părtarea cărora au fost mo
bilizate echipe specializate. O 
mare parte dintre pasageri au 
părăsit vagoanele trenurilor 
blocate și au ieșit la autostop.

Telefon 
prezidențial

București (MF) - Ieri, 
Traian Băsescu a avut o 
convorbire telefonică cu 
mama Mihaelei Otto, ro
mânca ucisă în atenta
tele de la Londra. Preșe
dintele i-a transmis con
doleanțe și a asigurat-o 
de sprijinul său. /p.2

Electrica va plăti milioaneIntervenții descarcerare Hunedoara 
intr 1 ianuarie și 1 iulie 2005

Grafica; Cuvântul liber, sdrsa: Serviciul de Descarcerare Deva

■ Un număr de 69 de 
locuitori din Vețel cer 
despăgubiri societății 
Electrica.

Deva (C.P.) - Aceștia au 
depus plângeri din cauza dete
riorării aparatelor electrocas- 
nice în urma incidentului 
produs la finele lunii trecute. 
„Reprezentanții Electrica Ba
nat - Sucursala Deva s-au de
plasat în localitatea Vețel, au 
luat legătura cu toate persoa
nele care au reclamat că au 
suferit pagube și au inventa
riat toate aparatele electrocas-

nice deteriorate. Pentru a pu
tea fi despăgubiți, cei afectați 
vor trebui să se prezinte la se
diul Electrica Deva cu docu
mente (facturi și chitanțe fis
cale) din care să reiasă că 
aparatul afectat a fost repa
rat”, a declarat Florin Mârza, 
directorul Electrica Deva. în 
data de 27 iunie, pe linia de 
medie tensiune Deva - Man
cei, automatizarea unei mi- 
crohidrocentrale aparținând 
Hidroelectrica nu a funcționat 
și a debitat pe linie tensiune 
la parametri necorespunză
tori, provocând daune consu
matorilor din zonă.

Premierul 
'Tăriceanu își 
menține 
decizia de a 
demisiona, 
deoarece nici- 
una dintre 
cele trei con
diții pe care 
le-a pus cu o 
zi în urmă nu 
au fost 
’îndeplinite.

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mihaela.tamas0infcrm1nedla.ro
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• Răpit. Un grup de rebeli kurzi a instalat. Demisia rămâne valabilă
luni seară, un baraj rutier pe una dintre 
principalele șosele din estul Turciei, răpind 
un militar. Este pentru prima dată în ultimii 
ani când PKK se implică într-o acțiune de 
acest gen.

• Capturat. Un colaborator important al li
derului al-Qaida din Irak a fost capturat de 
forțele americane, la Bagdad, a anunțat co
mandantul Statului Major interarme ameri
can, generalul Richard Myers. El nu a 
furnizat detalii.

Moarte 
conții nata

■ PNL: Decizia premie
rului Tăriceanu privind 
demisia, singura poziție 
corectă și valabilă.

București (MF) - Premierul 
Călin Popescu Tăriceanu a 
declarat, ieri, că își menține 
decizia de a demisiona, deoa
rece nici una dintre cele trei 
condiții pe care le-a pus cu o 
zi în urmă nu au fost îndepli-

nite, iar motivele pentru care 
și-a anunfat demisia rămân în 
continuare valabile.

Tăriceanu a precizat că 
procedurile pentru alegerile 
anticipate vor demara luni, 
după ce se va întoarce din vi
zita la Bruxelles.

Decizia premierului de a-și 
menține demisia este singu
ra poziție corectă și valabilă 
în acest moment, a declarat, 
ieri, purtătorul de cuvânt al

PNL Eugen Nicolăescu, după 
ce șeful Guvernului anunțase 
că își menține decizia de a de
misiona.

El a explicat că demisia 
premierului este motivată de 
faptul că raportul Comisiilor 
juridice privind legile justiției 
„a ieșit prost”.

„Noi am votat raportul pen
tru a arăta că reforma în jus
tiție poate începe, dar această 
reformă nu se va putea face.

Marti seară, premierul a a- 
nunțat cele trei condiții pen
tru care și-ar fi putut retrage 
demisia, însă acestea nu s-au 
îndeplinit, întrucât nu s-a rea
lizat acordul politic”, a mai 
spus Nicolăescu.

Deputatul liberal a precizat 
că, potrivit deciziei premieru
lui, acesta își va anunfa demi
sia luni seară și că, în aceste 
condiții, alegerile anticipate 
reprezintă unica soluție.

Bombă în Bulgaria
Londra (MF) - Numele 

Mihaelei Otto, cetățean 
britanic de origine ro
mână, figurează pe o lis
tă a persoanelor a căror 
moarte a fost confirmată 
de autoritățile britanice. 
Scotland Yard a anun
țat, ieri, că au fost iden
tificate 11 victime ale a- 
tentatelor de joia trecută 
de la Londra. Mihaela 
Otto (46 ani) era tehnici
an dentar și avea domi
ciliul la Mill Hill, în 
nordul Londrei. Ea a 
fost dată dispărută de 
către familie imediat 
după atentate.

Ion Iliescu
(Foto: arhivă) 

N-a exclus 
dialogul 
București (MF) - Ion 
Iliescu a declarat, 
marți, după prima sa 
participare la o întâl
nire cu conducerea 
PSD după Congresul 
din aprilie, că nu a 
exclus dialogul cu li
derii partidului. între
bat dacă s-a împăcat 
cu noua conducere a 
PSD, Iliescu a răs
puns? „N-am ce să 
împawau să nu mă 
împac. Eu n-am ex
clus drogul".

Atentatul sinucigaș de la Netanya a fost reven
dicat de mișcarea Jihadul Islamic (Foto: epa)

Atac urmat de raid
Ierusalim (MF) - Trei persoane, printre 

care și un kamikaze palestinian, au fost 
ucise și aproximativ 40 rănite într-un atac 
sinucigaș comis marți, într-un centru co
mercial din Netanya, în apropiere de Tel 
Aviv.

Mișcarea radicală Jihadul Islamic a re
vendicat atentatul sinucigaș de la Netanya 
care a provocat moartea a doi israelieni și 
a autorului atacului, un palestinian în vârs
tă de 18 ani.

Liderii Jihadului Islamic au afirmat că 
atentatul a fost comis de Abu Khalil, origi
nar dintr-un sat din apropierea orașului 
Tulkarem, situat la 14 kilometri de Neta
nya.

Un polițist palestinian a fost ucis și un 
altul a fost rănit, ieri, în zori, în cursul u- 
nui raid întreprins de armata israeliană 
la Tulkarem, în Cisiordania, la câteva ore 
după atentatul sinucigaș de la Netanya.

Armata israeliană a efectuat o incursiu
ne la Tulkarem în cursul căreia a avut loc 
un schimb de focuri.

Un purtător de cuvânt al armatei israe- 
liene a confirmat că o operațiune este în 
curs de desfășurare la Tulkarem, vizând 
organizațiile teroriste și în special Jihadul 
islamic.

Armata israeliană a impus, ieri diminea
ță, o blocadă în Cisiordania și Fâșia Gaza, 
până la noi ordine.

CVVÂfflW.
Cotidian editat de SC Inform Media SRL,

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

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Obzor (MF) - O bombă am
plasată într-o mașină a explo
dat, ieri, în stațiunea bulgară 
Obzor, de pe litoralul Mării 
Negre, provocând moartea 
unei femei și a copilului aces
teia. Tatăl copilului a suferit 
răni grave, fiind transportat 
de urgență la spital.

Conform unor informații 
preliminare, mașina aparți
nea concesionarului plajei lo
cale, a anunțat un post local 
de radio. Zona în care s-a pro
dus incidentul a fost izolată 
de poliție.

Pe de altă parte, poliția din 
orașul bulgar Vama a primit, 
ieri, o amenințare referitoare 
la amplasarea unei bombe în 
clădirea tribunalului regional.

Ancheta asupra atentatelor

Jos președintele! Mii de filipinezi au ieșit ieri pe străzile Manilei pentru a cere 
înlăturarea președintelui Gloria Macapagal-Arroyo. Asupra ei planează bănuiala de impli
care în frauda electorală comisă cu ocazia alegerilor de anul trecut. (Foto: epa)

SUA contra G4
New York (MF) - SUA 

au cerut Adunării Gene
rale a ONU să se opună 
proiectului de rezoluție 
propus de G4 (Germa
nia, Brazilia, India și Ja- 

, ponia), care prevede ex
tinderea; Consiliului de 

M Șpcițrft|te. Astfel, SUA 
■ ă-au alăturat mai multor 
' țări, printre care Alge
ria, Canada, China, Uru
guay, Noua Zeelandă, 
Pakistan și Rusia, care, 
în cele două zile de dez
bateri asupra proiectu
lui controversat, s-au 
pronunțat împotriva a- 
cestuia. Proiectul, susți
nut de Danemarca, 
Franța, Polonia și Ma
rea Britanie, prevede ex
tinderea Consiliului de 
la 15 la 25 de membri.

■ Ancheta referitoare la 
cele patru atentate din 7 
iulie de la Londra înain
tează foarte repede.

Londra (MF) - Ancheta refe
ritoare la cele patru atentate 
de la 7 iulie înaintează foarte 
repede, a declarat, marți, Pe
ter Clarke, șeful departamen
tului antiterorism din Scot
land Yard. El a prezentat 
principalele aspecte ale inves
tigațiilor întreprinse de Scot
land Yard.
Suspecții

Oficialul britanic a arătat 
că, în prezent, politia urmă
rește patru suspecti, dintre 
care trei sunt rezidenti ai re
giunii West Yorkshire, din 
nordul Angliei. Politia dorește

să afle „dacă au murit toti în 
explozii”, a afirmat Glarke.

„Un bărbat a fost arestat în 
West Yorkshire și va fi adus 
la Londra pentru a fi intero
gat”, a anunfat Clarke.

Peter Clarke a afirmat că 
politia 
mandate . . ,
pentru adrese diferite 'din'1 
West Yorkshire”, în Leeds și 
în regiunea sa.

El a precizat că raidurile 
au fost efectuate inclusiv la 
adresele a trei dintre cei 
patru suspecti.
Modul de operare

„Știm că cei patru suspecti 
au sosit la Londra cu trenul, 
joi dimineața. Imaginile video 
îi înfățișează la stafia King's 
Cross cu pufin timp înainte 
de ora 8.30. Familia unuia

24 de copii morți în atentat
Bagdad (MF) - Un atac sinu

cigaș cu mașină-capcană, co
mis ieri dimineață împotriva 
unui convoi american, în sud- 
estul Bagdadului, s-a soldat 
cu moartea a 24 de copii și a 
unui militar american.

„Am primit corpurile neîn
suflețite a 24 de copii, cu vârs
te cuprinse între 10 și 13 
ani”, a declarat un responsa
bil al morgii de la spitalul

Părintele unuia dintre copiii
UCiși (Foto: EPA)

Kindi, adăugând că alfi 18 co
pii sunt răniți.

Armata americană a anun
țat că atacul s-a soldat, de ase
menea, cu moartea unui mili
tar american și cu rănirea 
altor doi.

Atentatul a avut loc în ju
rul orei locale 10.30 pe auto
strada Mohammad al-Kassem. 
Un kamikaze a declanșat ex
plozia mașinii-capcană în a- 
propierea unui convoi ameri
can care era înconjurat de co
pii.

Soldații americani veniseră 
să blocheze ieșirile dintr-un 
cartier, după ce fuseseră aver
tizați în legătură cu prezenta 
unui kamikaze care se depla
sa la bordul unei mașini-cap- 
cană în cartierul Bagdad al- 
Jadida.

„Copiii îi înconjuraseră pe 
americani, care le ofereau 
dulciuri, când, pe neașteptate, 
o mașină-capcană a apărut de 
pe o stradă laterală și a explo
dat”, a declarat un martor o- 
cular.
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dintre suspecti a alertat poli
tia în legătură cu dispariția 
sa, puțin după oră 10.00. Am 
putut stabili că. în timpul 
deplasării safe. spre Londra, i 
s-at alăturat Ceilalți trei.sus- 
pecți”, a precizat Glarke.

,a pus în aplicare ș^eJ -ișim găsi
j de percheziție, emise șonaile pe htttw» a trei țn- 

tre cei patru bărbați, în apro
pierea locului exploziilor”, a 
mai afirmat Fetei' Clarke.

Obiectele aparțineau bărba
tului care a fost dat dispărut 
de familia sa și au fost găsite 
în autobuzul care a explodat 
în Tavistock Place. Documen
te pe numele celui de-al doilea 
bărbat au fost găsite la locul 
exploziei din stafia Aidgate, 
iar cele aparfinându-i celui 
de-al suspect au fost descope
rite atât la Aidgate, cât și la 
Edgware Road.

Militanți ai Hamas fac de gardă pe străzile taberei de refugiați 
Bureige, din Gaza (Foto: epa)

Răpiți în Fâșia Gaza
Ierusalim (MF) - Un cetă

țean britanic și unul austri
ac au fost răpiți în nordul Fâ
șiei Gaza, au anunfat, ieri, di- 
plomafi britanici și Ministe
rul de Externe de la Viena.

Identitatea britanicului, nu 
a fost făcută publică. Acesta 
lucra la un proiect de tratare 
a apei în teritoriile palestinie
ne. Celălalt cetățean străin ră

pit împreună cu britanicul, în 
nordul Fâșiei Gaza, este aus
triac. „Potrivit informațiilor 
forțelor de securitate 
palestiniene, un austriac care 
lucra pentru o întreprindere 
austriacă în Fâșia Gaza a fost 
reținut, împreună cu un 
cetățean britanic, de o fami
lie de refugiați palestinieni”, 
a declarat ministerul.

Redactor șef: Adrian Sâlâgean
Redactori: Viorica Roman, Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara Pâs,
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Tehnoredactori: Codruța Goța, Atila Kurta
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinuf

Abonamentul la Cuvântul liber costă 59.000 lei (5,9 RON) pentru 
o lună, 169.000 lei (16,9 RON) pentru trei luni, 319.000 lei (31,9 RON) 

pentru șase luni și 599.000 Ier (59,9 RON) pentru un an la 
sediul redacției, la propriii distribuitori de presă și 56.000 lei (5,6 RON) 
plus taxele poștale la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu.
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• Relansare SAPARD. DADR Hunedoara 
monitorizează potențiali beneficiari ai pro
gramului SAPARD. „Luna aceasta vom merge 
la 14 agricultori care doresc să-și extindă 
investiția în agricultură cu ajutorul fondurilor 
SAPARD și vom vedea ce se poate face pen
tru a-i ajuta", susține Nicolae Roman de la 
DADR Hunedoara. (L.L.)

Nordul județului sub ape

Dna fl.V.) - La sediul redacției Cuvântul Liber a avut loc 

teri, extragerea câștigătoriiof concursului lansat ta paginile 

edifici Se vineri a cotidianului Cuvântul liber.

Cei trei norocoși sunt așteptați, vineri, ta sediul redacției, 

pentru s intra ta posesia premiului:
■ag* Marian Ovidiu -TOO tal, sat Săcâmaș, com. Hta 

Radu Lucica - 100 tei. Deva

Mețoc Constantin Viorel - ! 00 tei, Deva

Mierea în pericol
Deva (M.S.) - Doar jumătate dintre apicul

torii hunedoreni au plecat în pastoral cu 
stupii, la floarea de salcâm, din cauza cos
turilor mari generate de transport și plata 
rovignetei, a declarat vicepreședintele Aso
ciației Crescătorilor de Albine Hunedoara, 
Iosif Korb. Aceasta, în condițiile în care pro
ducția de miere de salcâm a fost mai bună 
decât în alți ani, pentru cei care și-au per
mis să plece în pastoral. Cei care au fost 
nevoiți să rămână acasă au obținut doar 
10 kilograme de miere pe familia de albine, 
insuficient pentru acoperirea consumului, 
„în ultimii doi ani, numărul crescătorilor 
de albine s-a dublat, dar acum oamenii au 
început să renunțe din cauza costurilor 
mari și al prețului mic al mierii”, a spus 
Iosif Korb, estimând că producția se va 
diminua la jumătate față de anul trecut.

■ Ploile torențiale 
căzute în ultimele două 
zile au produs pagube 
în 14 localități.

Clara Râs
clara.pasflinfonnmedia.ro

Deva - Gospodăriile din 
municipiul Brad și din satele 
arondate comunelor Băița, 
Crișcior și Bucureșci au avut 
din nou de suferit din cauza 
puhoaielor de apă. Nu s-au 
înregistrat victime. Pe alo
curi, cantitatea de apă căzută 
a depășit 50 de litri pe metrul 
pătrat.

Șuvoaiele de apă au avari
at 40 de case, au inundat 190 
de anexe gospodărești, 200 de 
fântâni și circa 300 de hectare 
de teren agricol.

Inundațiile au distrus 
câțiva zeci de kilometri de 
drum și peste 40 de poduri, 
podețe și punți pietonale. 
Cele mai multe pagube s-au

Cincizeci pe loc la titularizare

Producția de miere este compromisă

Deva (R.I.) - Pe cele 1209 de 
posturi scoase la concurs în 
acest an de către Inspectora
tul Școlar Hunedoara, pentru 
Concursul Național Unic, vor 
concura 898 de candidați. 
Diferența între ofertă și 
cerere ar putea să pară destul 
de mare la prima vedere, dar 
este explicată de purtătorul

Limba română 45

Limba engleză . 40
Psihologi 17
Fizică 1 f

Matematică 6
Informatică 7 j
învățător 7

Inundațiile au produs în ultima perioadă pagube importante în județ (Foto: Traian Mânu)

înregistrat în municipiul 
Brad unde pe alocuri au exis
tat întreruperi ale legăturilor 
telefonice și ale alimentării 
cu energie electrică.

în perioada imediat urmă
toare, se va interveni pentru 

de cuvânt al ISJ, Sorin Todor, 
prin faptul că „prea puține 
dintre acestea sunt titulari- 
zabile (260). Și, în general, 
acestea simt căutate”.

Interesantă este distribuția 
opțiunilor candidaților în
scriși: pentru șase posturi de 
învățători s-au înscris mai 
mult de 300 de candidați, în 
timp ce la limbi moderne 
există doar un candidat pe 
trei posturi.

Foarte multe posturi care 
își așteaptă titularii au fost 
scoase la concurs în acest an 
de Liceul de Muzică și Arte 
Plastice „Sigismund Toduță” 
din Deva: 17, la diverse 
materii de specialitate. 

înlăturarea efectelor inun
dațiilor, au declarat auto
ritățile locale și județene.

Astăzi vremea va fi insta
bilă, cu cer noros. Local ploile 
vor avea caracter de aversă și 
se vor semnala descărcări

1209 posturi scoase la concurs

electrice. Vineri și sâmbătă 
starea vremii se va îm
bunătăți, dar de duminică, 
ploile revin, însoțite de 
această dată și de grindină, 
ne-au informat meteorologii 
deveni.

Târgul de fete
Deva (S.B.) - „Târgul 

de fete de pe Muntele 
Găina” va avea loc, în 
zilele de 16 și 17 iulie. 
Deschiderea manifestă
rii, în prima zi, la ora 
18.30, va fi urmată de un 
spectacolul artistic sub 
genericul „I-ați mi-reasă 
ziua bună”. Ea va fi pre
cedată de vernisarea 
expozițiilor Târgului 
meșterilor populari. Du
minică, la ora 9.00, la 
Crucea Iancului se va 
organiza un Te Deum, 
urmat de un spectacol de 
folclor susținut de artiști 
din Alba, Arad, Bihor, 
Cluj, și Hunedoara.

Hunedorenii vor și ei la 
munca peste hotare

Deva (I.J.) - După ce în prima zi de pre- 
selecție pentru plecare la muncă în Spania 
și Germania s-au înghesuit mai mult per
soane din sudul țării, ieri majoritatea au 
constituit-o hunedorenii. „Ne bucurăm că s- 
a întâmplat asta. în a doua zi de selecție s- 
au înregistrat 373 de persoane, totalizând 
astfel 750 de persoane. Dintre aceștia, ieri 
s-au înscris 204 persoane din zona munici
piului Hunedoara și dintre aceștia majori
tatea au optat pentru Spania. După județul 
nostru, pe locul II la număr de selecții este 
Ilfovul, cu 24 de persoane selectate. Mai 
așteptăm și astăzi șomeri din Valea Jiului”, 
declară Vasile Iorgovan, director AJOFM.

Caricaturi de Liviu Stăruia

Turismul... lovit de ape
■ Vremea instabilă și 
inundațiile au adus 
„prejudicii" agenților 
de turism.

Tiberiu Stroia 
tlberiu.stroiaflinformmedia.ro

Deva - Comparativ cu anul 
trecut cererile hunedorenilor 
pentru un sejur la Marea 
Neagră au scăzut cu aproxi
mativ 30 la sută. Situația este 
aproximativ aceeași și in 
privința cererilor pentru seju
rurile în străinătate.

„Este primul an în care ne 
confruntăm cu o astfel de 
problemă, susține Irina Bodea

înghesuială mare 
la subvenții

Deva (L.L.) - Agricultorii 
au venit în număr mare pen
tru a depune cereri de achi
ziționare a utilajelor agricole 
în regim subvenționat. Con
form datelor furnizate de 
directorul DADR, loan Si- 
mion, „în primele zile ale 
săptămânii au fost aprobate 
mai mult de 150 de cereri, în 
valoare de peste 10 miliarde 
lei”. Producătorii de utilaje 
agricole vor continua prezen
tarea ofertei în mai multe 
comune ale județului pentru 
ca agricultorii să poată alege 
în deplină cunoștință de cau
ză. Deși mulți agricultori au 
optat pentru achiziționarea 
de motocositoare, nici cereri
le pentru aparate de muls, 
mori cu ciocănele și greble 
mecanice nu au lipsit. 

angajat al unei agenții de tu
rism. Inundațiile și eveni
mentele din afara țării, mă 
refer la atentatele de la Lon
dra au făcut ca mulți hune
doreni care au fost interesați 
să plece să renunțe la pla
nurile lor. în acest fel, 
vânzările de bilete au scăzut 
cu aproximativ 20 la sută”, 
susține Irina Bodea.
Tinerii la Costinești

„Stațiunea Mamaia rămâne 
preferata celor trecuți de pri
ma tinerețe, iar Costineștiul 
este stațiunea tinerilor, 
afirmă Cosmina Grind, agent 
de turism. în străinătate 
Ciprul, Grecia și Turcia sunt
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DESCHIS
luni - vineri 10,00-19,00 

sâmbătă 10,00-14,00

Deva Calea Zarandului nr. 43 tel. 0354 100 066

Mamaia rămâne preferata hunedorenilor de vârsta a doua

cele mai căutate destinații. 
Un sejur de șapte nopți costă 
între 150 și 275 de euro, în 
funcție de numărul de stele al 
hotelului.

în acest preț nu este 
inclusă masa. Pe lângă plata

sejurului, fiecare trebuie să 
achite asigurarea medicală în 
valoare de 250.000 de lei. E 
adevărat că cererile au 
scăzut, dar ne așteptăm ca ele 
să crească în perioada 
următoare”, susține Cosmina.

clara.pasflinfonnmedia.ro
tlberiu.stroiaflinformmedia.ro
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1999 - A murit poeta Marla Bănuț, laureata a Premiului 
special al Uniunii Scrlltorilor-1986, precum și a Premiului 

"H°rder"-1989 ("Noiembrie, inocentul", "Oricine șl ceva") 
(n. ffi.04.1914)

1967 - A murit Tudor Arghezl (Ion N. Teodorescu), poet, 

prozator, ziarist. Dintre vofumele de versuri: "Cuvinte 

potrivite", "Litanii", “Flori de mucigai’ (n. 23.05.1880)

1817 - A murit scriitoarea Arme Louise Germaine Stael 
(Madame de StleQ ("Delphlne", "Corinne sau Ralia") (n. 

22,04.1766)

1903 - S-a niscut scriitorul Irvln Slane ("Agonie Șl extaz". 
'Bucuria vieții") (m. 26.08.1989)

1918 - S-a născut, la Uppsala, regizorul și scenaristul Ing, 
mar Bergman (“O vara cu Monica", "Noaptea saltimban

cilor", "A șaptea pecete", "Fragil sălbatici", "Tăcerea")

Calendar religios
14 iulie - Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Just și 

Iraclfe; Cuv. Nicodim Aghioratul

Deva (S.B.) - Sfântul Apostol Acvila, unul 
din cei 70 de apostoli, a fost ucenicul Sfân
tului Apostol Pavel și a fost pus episcop de 
acesta. El era de neam iudeu, din părțile 
Pontului, locuind în Italia cu femeia sa, 
Priscila, mai înainte de a crede ei în Hris- 
tos. Când Claudiu Cezarul a poruncit ca toți 
iudeii să fugă din Roma, atunci Acvila cu 
soția sa au trecut în Corint. Pricina aces
tei izgoniri a iudeilor din Roma a fost aceas
ta: începându-se propovăduirea Domnului 
nostru Iisus Hristos în Roma și Sfântul 
Apostol Petru venind și el acolo, au primit 
sfânta credință în Hristos, dar mai mulți 
petreceau întru necredință. Ei aveau multe 
certuri între dânșii, căci unii mărturiseau 
că Hristos este adevăratul Mesia, iar alții 
se lepădau de El, hulindu-L.
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Energie electrică
Sunt programate următoarele întreruperi: 

09.00-18.00 Rișculița, Bulzeștii de Sus, Bulzeștii de Jos

Gaz metan___________________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:

09.00-15.00 Str. C. Porumbescu, bl, 17, se. 8

Apă ________  , . . _________
Se întrerupe furnizarea apel în Deva: 

08.00-12.00 Str. I. Corvin 

08.00-15.00 Cart. Dorobanți

Soluția Integrantei din numărul 

precedent: R - M - CUM - RUBINE 

-IE - MURA - MAC - DEJA - AER

- NOTARI - P - FAR - UD - TU - 

O - IR - ETER - CF - UMIL - P - 

RUSINA - RU - RĂNI - TAUR - 

GAND - OJA - Bl - OU - I - RAC

- SPUSA - AGAT

TVR 1 PRO TV ACASĂ

21, mart.-2D agr.____ ■___ __ • - 11 , .
Din fericim păstrați ritmul și în condiții de stres și luați în 
glumă posibilele probleme financiare. Se găsește einseva să 
vă ajute.

21 apr.-20 mai ■_______________ _____

Culegeți aprecieri pozitive de la colegi și unele persoane 
sus-puse. Ăsta vă mobilizează să vă implicați cu elan în 
activați profesionale.

21 mal-20 iun. ______ .

Sunteți activ și visător in același timp. @Sndiți mult, încer
cați să vă impuneți în fața partenerului, ceea ce poate duce 
la neînțelegeri.

21 iun.20 Iul.____ ____________________ •________

Aveți a anumită MfllIMa intelectuală, iar instabilitatea 
dv vă poale aduce încurcătaS. Aflați că vă bârfesc per
soane ce vă cunosc gațln.

21 Iul.-20 aug. _____________

E momentul să vă ocupați mai mult de propria persoană 
Evenimentele din jurul dv vă Impresionează deși nu vă 
prlMesc personal.

21 aug.-20 sept. .......________ _ ,___

Veți avea mult de lucru, dar eforturile dv vor fi apreciate 
de cai din jur, mai ales de supedori, care vă w sprfjinl la 
navele.

21 sept.-20 oct. ■ ■__ ___ _____ _____ '______ ___

Sunteți prea visălra, nu vă pule£ cuncen&a. Barts oboseala 
acumulată în timp a începui să vi dea ae furci ori ați 
devenit depresiv.

21 oct.-20 nov. ■ . ._____________ _....

Banii sunt mâi puțini ca niciodată. iar nu trettale să vă 
.-urArați, să nu mai aveți chef de nimic. Cu ajutorai fami
liei depășiți situația.

21 nov.-20 oeC.

Un pHrtan yăredă buna J’ou-zlb și optimismul. psiuk 
tați atest propunerile partenerului de viață! E posibilă o 
neînțelegere cu un vecin.

21 Bee.-2@ ian. •_____ _____ ' _________ ___________

Af putea avea o neplăcere legată de o călătorie, să pierdeți 
acte. Evitați semnarea unor ■*  oficial, âți'piiteâ avea 
neplăceri.

21 ian.-2@ fobr.___ ______________________________

Faceți rost de bani mal repede șl stabiliți un nou plan de 
bătaie pentru rezolvarea unor probleme legate de statu
tul social..

21 febr.-20‘mnrt-____________________

Vă hotărâți să faceți o investiție profitabilă famifei. Faceți 
multe drumuri scurte, dațl piept cu birocrația, dar vă des
curcați.

7M Jurnal TVR Sport Meteo 
7:15 Grădinile Italiei 

7:45 Cina minute de 
cultură. Realizator Cor
nel Mihalache

830 Portul miracolelor
930 Sănătate pentru toți 

(reluare)
9*30  Teleshopping 

1030 Misteriosul John Doe.

0 Cu: Dominic Purcell, Jay
ne Brook, William For
sythe. Regia Mimi Leder ! 

1130FeBdty 

11:55 Euro Dispecer 
1230 Hărțuire estivală (reluare) 
1330 Euro Dispecer 
1330 Desene animate: Chip

E) și Dale
14:00 Jurnal TVR Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
1530 Grădinile Italiei

(reluare)
1530 Akzente. Emisiune In 

limba germană
16:55 Dincolo de hartă 
1730 Hărțuire estivală 
1840 Miss World Romănia 

18:50 Tragerile Joker șl Loto 

5/40 Omologarea
1930 Jurnal TVR Sport Meteo

2030 Marile manevre
q (dramă, coproducție, 

1955). Cu: Michele 

Morgan, Gerard 
Philippe, Brigitte Bardot 
Regia Rene Clair. Premi
ul Sindicatului Criticilor 1 
Francezi pentru cel mai 
bun film 1956. Premiul 
David di Donatello, pen
tru cel mai bun film- 

1956.
2230 Staihunter 

2330 Jurnalul TVR 
2330 Miss World România 

2335 Marcă înregistrată
035 Luptătoarea (dramă, 
BSUA 2000). Cu: Mi

chelle Rodriguez, Jaime 

Tirellî, Paul Calderon. 
Regia Karyn Kusama. 
Premiul pentru cea mai 
bună interpretare femi
nină la Festivalul Filmu
lui de la Deauville, 2000 ; 
- Michelle Rodriguez. ‘

230 Jurnal TVR Sport Meteo i

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore ?

9:15 Tânăr șl neliniștit

El (reluare) 
10:15 Destine

0 răscumpărate 
11:15 Tu ești, tu câștigi! 
12:15 Zâmbete Intr-o pastilă 

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Zâmbete într-o pastilă 

14:15 Alesul inimii (comedie,
BSUA, 1996)

Cu: Scott Bakula, 
Chelsea Field, Dan Lau- 
ria. Regia: Paul 
Schneider

16:00 Tânăr și neliniștit

0 episodul 2405.
Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, 
Laureen Bell, Doug 

Davidson, Peter Berg
man, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

1730 Știrile ProTV Vremea 

17:45 Tu ești, tu câștigi I
Emisiune de 
divertiment 

1930 Știrile ProTV Sport.
Meteo. Cu: Andreea 

Esca
I

20:15 Din lumea de dincolo 

««thriller, SUA 2004).
Cu: Eva Longoria, Da
vid Andrews, Michael 
Arata, Amanda Baker, 
Don Brady. Emily Park
er (Anne Heche) e o r
tânără a cărei viață 
este total bulversată ț
după ce primește de la 
iubitul ei, Billy, inelul 
de logodnă, un obiect 
antic, foarte valoros. 

22:15 Vacanța Mare. Cu
Mugur Mihăescu și 
Radu Pietreanu

2330 Știrile ProTV Sport 
2345 Doi bărbați și jumă-

State. Cu: Charlie Sheen, 

Jon Cryer, Angus T. 
Jones, Marin Hinkle 

030 5 frați Julea (reluare) 
130 Știrile Pro IV 

230 Din lumea de dincolo 

13 (thriller, SUA 2004).
Cu: Eva Longoria 

430 Destine răscumpărate

7:00 Observator. Sport 
8:00 în gura presei (reluare) 

930 S America's Funniest 
0 Home Video

930 Comedia animalelor 
10:00 Incredibil, dar adevărat 
1030 Concurs Interactiv 
1230 Îngerul păzitor 

13:00 Observator cu Slmona 
iherul

13:45 Jocul destinului (dramă, 

B coproducție, 1989). Cu: 
Ben Cross, Veronica 
Hamel, John Glover, 
Bruce Greenwood, Sa
rah Jessica Parker, Larry 

Lamb. La apusul celui 
de-al Treilea reich, co
lonelul SS inginerul Hel
mut Von Schrader, a 
fost implicat într-un com
plot împotriva lui Hitler 

1630 Observator 
16:45 Vh/ere - A trăi cu 

El pasiune. Cu: Edoardo 

Costa, Giorgio Ginex 
1745 9595-TeIhvață ce să fad 
1930 Observator cu

Alessandra Stol cescu și 
Ludan Mândruță. Sport. 

Meteo

2030 Divertisment Cel mal 
tare din parcare 

2230 Observator 

23:15 Băiatul cu ziarele
£1 (thriller, Canada, 1994). 

Cu: Alexandra Paul, 
Marc Marut, Brigid Tier
ney, William Katt Băia
tul cu ziarele o omorât 
o bătrână doar ca să-i 
momească familia să se 
mute Ide la oraș la țară. 
Zilele trec și băiatul 
încearcă să se împriete
nească cu familia. 
Odată ce membrii fami
liei văd ,ce bolnav 

mintal este, îl gonesc 
din viața lor. 
Și atunci începe 

teroarea...
130 Concurs interactiv 
2:00 Observator 
330 Dilemele vârstei 
330 Stagiarii (reluare) 
430 Vivere (reluare) 
530 9595 (reluare)

7:00 Jesus (reluare) 
8:15 Culoarea păcatului 

j S (reluare) 
ș 9:15 Mama vitregă (reluare) 

10:10 Anita (reluare) 
12:15 Totul despre Camlla 
13:15 Valentina, grăsuța mea 

0 frumoasă. Cu: Natalia 
Streignard, Juan Pablo 

Raba, Hilda Abrahamz
14:15 Legături de familie. Cu: 

0 Vera Fisher, Reynaldo 
Gianecchini, Giovanna 
Antonelli

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

Agustina Lecouna, Lydia 

Lamaison
1630 Luna. Cu: Gaby Espino, 
0 Christian Meier, Ana 

Cristina Geithener
1730 Poveștiri adevărate 

Emisiune cu povești 
reale despre viață, pre
zentată de Lucian Viziru 

1835 Vremea de Acasă
* 18:10 Pariul iubirii. Cu: Paty

0 Manterola, Juan Soler, 
Eric del Castillo, Roberto 
Palazueloz, Mânica 

Sânchez

2030 Mama vitregă Cu: Vic- 

0 toria Ruffo, Cesar Evora, 
Jaqueline Andere, 
Mauricio Aspe, Miguel 
Angel Biaggio

2130 Anita. Cu: Ivonne Mon-

* 0 tero, Jorge Enrique
Abello, Natalia 

Streignard, Marcelo 

Cezăn Elluz Peraza
2330 Culoarea păcatului. Cu: 

0 Tais Araujo, Reynaldo 
Gianecchini, Giovanna 

Antonelli
030 Legături de familie. Cu: 
0 Vera Fisher, Reynaldo 

Gianecchini, Giovanna 
Antonelli, Julia Almeida, 
Regianne Alves

;: 1d5 Pweștiri adevărate
; T (reluare)

145 Un bărbat adevărat 
330 Corazon latino 

430 Rețete de Acasă 
530 îndoiala. Cu: Silvia 

0 Navarro, Omar Ger- 
menos, Victor Gonzalez

i

1

7:00 Sărută-mă 
0 prostule

830 Teleshopping 

830 CeZar și tipar 
930 Rebelii 

1030 Tonomatul de 

vacanță 
1130 Clnd minute de 

cultură 

1145 Pasiuni 
1235 Euro-dispecer 
1240 Verdict 

Bl Crimă
1330 Teleshoping 

! 1430 Desene

£
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EJ animate: Sagwa, 
pisica siameză 

1430 Fiica
El oceanului 

1530 împreună 

1h Europa 
16:00 Enigme 

din Carpați 
1630 Sabrina 
1730 Rebelii 
17:55 Euro-dlspecer 
18:00 Bugetul meu 

1830 Sănătate 

naturistă 
1930 Soția Iul

S Lorenzo

D30 Dragul de Raymond 

2060 Verdict Climă 
2130 Jurnalul 1VR
2230 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 Orgolii (dramă, Italia, 

B 2003). Partea a Xll-a 
Cu: Elena Sofia Ricci, 
Daniele Pecci, Paolo 

Ferrari, Cristina Capo- 
tondi, Nicola Di Pinto, 
Elena Russo. Regia: 
Giorgio Serafini și Vitto
rio De Sisti

035 A fost odată hoț. Cu: 

0 Sandrine Holt Ivan 
Sergei, Nicholas Lea, 
Jennifer Dale, Robert 
Ito, Michael Wong

* 30 Sănătate naturistă 

195 Dracii de Raymond 
El (reluare) 

2if5 Râul speranței (dramă, 

B Franța, 1995). Partea a 
șasea. Cu: Manuel 
Blanc Carole Richert, 
Elisabeth Depardieu

730 Teleshopping
730 News Radto (reluare) 
755 Sport cu Florentina 

B30 Sunset Beedi 
930 Dragoste șl putere 

0(SUA 1987) Cu: Susan
Flanneiy, John McCook, 
Ronn Moss 

1030 Kensky Show 
1125 Clip Art 
1130 Monica 
1230 Filmul șl televiziunea 
1230 Teleshopping 

1330 Bani ta greu 
13:50 Teleshopping

> 14:25 Sunset Beedi 

1535 Dragoste șl putere 
0(SUA 1987) Cu: Susan

Flannery, John McCook, oua, zuuz;
Ronn Mpss, Winsor Har- 1635 Un bărtMt mutyillcrt 
mon Regia: Lee Phillip '--------" '
Beli 

16:15 Jake 24 

1730 News Radio 
1730 Crah Taxi 
1830 Focus Prezintă: Magda

Vasiiiu. Rubrica Sport 
prezentată de Radu Val- 
can. Rubrica Meteo 

prezentată de Nadira 
1930 Documentar
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2030 Vino mamă să mă vezi.

Emisiunea de divertis
ment încearcă să scoată 

în evidență și alte apti- 
. tudini ale vedetelor au
tohtone. Va fi vorba de- 

( spre cu totul altceva de- 
cât o binemeritată va
canță de relaxare într-o 
superbă vilă de lux, pen
tru a evada câteva zile 
din aglomerația orașe
lor. Viața la țară, timp 

' de 48 de ore, așa cum 

a fost ea imaginată de 
realizatorii acestei emi
siuni, va fi una aparte 

2130 Eurotombola 
2230 Cash Taxi 
HSB Trăsniți IhNAT.O. 
WSB. Focul plus Cu: Cristina 

opescu
2345 Jrta 2.0 
OB Guinea ■ Lumea reax- 

durilor
191 Focus 
LI Bani ta greu
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630 Lumină i q^t 
B (dramă, SUA 2002).

730 Vedete le HoHywuod: 
ReneZeBweger

7:55 Fete de bwl gate 

B (comedie, SUA 2003).
Cu: Brittany Murphy 

930 Phenmenon (ch na 

BSUA 1996).
1135 Valentin (dramă, 

B Argentina, 2002). Cu: 

Carmen Maura
1330 Pe platourile de 

filmare. Episodul 28 
1335 Fabrica de pălării 

B (dramă, SUA 2002).
15:10 Jntowore pe TMmui 

de Nicăieri (animație, 
SUA 2002)

(comedie, SUA 1996). 
Cu: Michael Keaton 

1825 Molly Gunn (comedie, 
fii SUA 2003).

2030 Nd pre, nW contre 
(crimă, Franța, 2003).

2135 Huff. Episodul 13 - 

Nebun de legat
22:55 CadHecul negni 

(thriller, SUA 2003).

030 JadtesK Filmul (docu- 
Bmentar, SUA 2002).

230 D4ja-vu (acțiune, 
B Marea Britanle, 2001).

340 feardotcom (horror. 
Marea Britanie, 2002)

TV SPORT

06304730 Observator - 
Deva(r) 

1630-1645 Știri locale

ONE TV DEVA
0830-10.00 Reluarea emisi

unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE IV 

Deva
1845-2030 Emisiuni infor

mative

HALLMARK

5
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t
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ț
i
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i 12.15 Echipa de intervenții 
(acțiune, SUA 1994)

< 1440 Fiicele lui McLeod 
‘ 1445 Un Iubit de Crăciun 

‘ (dragoste, Canada, 
2004)

1630 O nouă viață (dramă, 
SUA 2003)

' 18.15 Familia Florei (dramă, 

SUA 1998)
2040 Fiicele lui McLeod 

’ 2140 0 lume de vis (dramă, 
j SUA 2001)

2245 Jordan (s)
i 2345 Secretul unei mame 

(dramă, coproducție, 
2001). Ultima parte

J

0930 51 n 0930 Fctbal Spama: 
Numanda - VIHaneal 1030 Știri 
10fl5 Fotbal Sparta: Numanda 
-Villarreal 1130 Știrile Tv Sport 
1130 Hand»! masculn: Steaua 
■ Uztri Ploiești 1230 Știri 1205 
Handbal Steaua-UZI1 
Ploiești 1330 Știrile Tv Sport 
1430 Fomnula 31430 Știrile Tv 
Sport 1400 Fotbal: Manchester 
United-Arsenal (r) 1530 Știrile 

Tv Sport 15:10 Fotbal: Man- 
diester United * Arsenal 01630 

Fotbal: Real Madrid - Valencia 
1830 Știri 1930 FacețiJocurilel 
2130 Știrile Tv Sport f|30 Fot

bal: Copa LJbertedores. Finala. 
Medul retur 2330 Finale nopții: 
Finala K1 0030 Știrii» Tv Sport 
0030 Nopți albe laSport

I-I.
J-I

i ț
■ l
r j 0930 Mașinăriile visate de 

Leonardo
\ 1040 Construcții din fiare 

vedii
: 1130 Natura In stare brută 

1240 Vânătorii de mituri
‘ 1340 Drumul spre Berlin 

»1330 Revelații industriale 

11440 Autopsia mumiik
• 15XO Masinăr. visate de

Leonardo
’ 1640 Construcții din fiare

vechi
, 1740 Motociclete americane
• 1840 Hoț) îndraznep
119430 Tehnologie extremă 

! 2040 Aventuri la pescuit cu 

>. RexHunt
[ 2140 Adevărul despre Con- 

corde
' 2240 Detectivi criminallști

DISCOVERY

Cert.il
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• Altă telefonie fixă. Compania CELLE- 
BRAL S.R.L, a solicitat și a primit licență pen
tru utilizarea a 410.000 de numere naționale 
geografice din domeniul 0Z=03 pentru ser
vicii de telefonie fixă. Companiei i-au fost 
alocate câte 1000 de numere pentru servicii 
diverse din domeniul 0Z=08 furnizate prin 
numerele verzi și cartelele preplătite. (IJ.)

Pensia vine din asigurarea de viață!

• Credite. Banca UniCredit oferă creditul 
pentru nevoi personale - CREDINSTANT, 
destinat persoanelor cu vârsta minimă de 22. 
de ani. Valoarea împrumutului variază între 
3.000 și 70.000 RON, respectiv între 1.000 
și 20.000 euro. Venitul lunar net minim al 
solicitantului este de 250 euro sau echivalent 
RON. (C.P.)

Alimentare defectuoasă
Deva (C.P.) - Un consumator casnic din 

Deva ne-a sesizat faptul că în imobilul în 
care locuiește, aproape zilnic, în cursul 
dimineții, au loc căderi de tensiune ale 
energiei electrice, determinând oprirea 
funcționării aparatelor elctronice sau elec- 
trocasnice. „Pe lângă disconfortul pe care 
mi-1 creează această problemă, mă tem că 
aparatele pe care le am în casă s-ar putea 
deteriora”, a declarat G.C.
Răspunsul dat de Electrica

Directorul Electrica Banat - Sucursala 
Deva, Florin Mârza, a răspuns acestei 
sesizări și susține că: „în ceea ce privește 
problema ridicată de persoana domiciliată 
în Deva, strada împăratul Traian, blocul 15, 
și anume dacă aparatele eleCtrocasnice pe 

i care le deține pot avea de suferit în urma 
fluctuațiilor dese de tensiune, vă precizăm 
că acest lucru e puțin probabil să se întâm
ple. în general, aparatele electrocasnice pot 
avea de suferit numai din cauza unor fluc
tuații foarte mari de tensiune care pot 
apărea doar în cazul unor defecțiuni majore 
în rețeaua electrică. Prin urmare, nu tre
buie să aibă motive de îngrijorare în ceea 
ce privește funcționarea aparatelor electro
casnice din locuința sa, chiar dacă, pe par
cursul unei zile, pot apărea mai multe fluc- < 
tuații de tensiune de scurtă durată, în li
mite admisibile”.

■ Asigurările de viață 
ar putea fi induse în 
aceeași categorie cu 
pensiile opționale.

Clara Păs, Loredana Leah

Deva - Populația trebuie să 
fie stimulată să economi
sească pe termen lung, deoa
rece se estimează că numărul 
persoanelor vârstnice, care 
vor - avea nevoie de sprijin 
social, va fi mai mare decât 
cel al tinerilor. Astfel, legea 
privind pensiile facultative va 
trebui formulată astfel încât 
și asigurările de viață mixte 
să fie incluse în această cat
egorie de instrumente de

economisire, susțin parla
mentari și reprezentanți ai 
companiilor de asigurări.

„Hunedorenii nu sunt pre
ocupați să-și facă asigurări de 
viață. Sunt neîncrezători și 
folosesc adesea ca scuză lip
sa resurselor financiare. Ce 
trebuie să înțeleagă oamenii 
este faptul că o asigurare de 
viață nu este un ban pierdut. 
Reprezintă o siguranță: aceea 
oferită de banul pus deo
parte!”, ne-a declarat Aluna 
Popescu, consultant asigurări.
Opinia străzii

Părerile oamenilor sunt 
împărțite pentru că e destul 
de greu să alegi ce e mai bine 
între a-ți proteja locuința și

a beneficia de avantajele pe 
care ți le oferă o poliță de 
viață. „Prefer asigurările de 
viață. Chiar dacă în mod nor
mal ar trebui să avem asigu
rare și pentru casă și pentru 
viață, din lipsa banilor, ne 
limităm la a ne asigura 
viața”, spune Monica Lăpu- 
gean din Deva. „Prioritate ar 
trebui să aibă asigurările de 
locuințe, având în vedere 
toate inundațiile care s-au 
abătut acum”, afirmă Flo
rentina V. din Deva.

Adrian Coroș preferă asi
gurările de locuință în 
defavoarea polițelor de viață. 
„Nu poți fi sigur că locuința 
nu va fi inundată sau dis
trusă de o explozie și este o

achiziție mult prea impor
tantă pentru a nu-i face asi
gurare”. De aceeași părere 
este și Mirela R. care deși ar 
dori ambele categorii de asi
gurări spune că „prioritare ar 
trebui să fie asigurările pen
tru locuințe”.
Ambele dacă se poate

Rodica Gherman din Deva 
spune că „nu putem alege 
între cele două categorii de 
asigurări, preferabil fiind să 
avem asigurată nu numai 
casa în care locuim, dar și 
propria noastră persoană. 
Niciodată nu știm ce ni se 
poate întâmpla și trebuie să 
fim pregătiți pentru orice 
eventualitate”.

Monica Lăpugean Rodica Gherman Florentina V. Adrian Coroș Mirela R.

UE si miaratia

(tasul valuta BNR * Ml Uțlfa> SOOB> L ........ ...... zA&vz.................."
1 dolar 2,9329 lei

1 euro 3,5704 lei

1 liră 5,1722 lei

1 gram aur 40,0863 lei

Pretai carburanți
Lukoil

Motorină Euro3 3.10 lel/l

Benzină Premium 3,40 lel/1

Benzină fără plumb (Euroluk) 3,37 lel/l

Mol
Benzină fără plumb (98) 3,82 ieW
Benzină fără plumb (95} 3,40 lel/l

Motorină 3,14 iei/1

OMV
BftfiihMWră plumb 3.41 lei/l

Benzină to-RmUam 3,43 lei/l

Eurp-motorlnă 3.17 lei/1

Petrom
Benzină fără plumb 3,44 lei/l

Benzină Eco 3,47 lei/l

Benzină Top Premium (99+) 3,79 lei/1

Motorină Super-Euro 3,21 lei/l

Motorină Ear® 3,11 lei/

■ Migrarea forței de 
muncă spre piața occi
dentală este un 
fenomen acut în județ.

Ina Jurcone
Ina.Jurconeglnfcrnimedia.ra

Deva - Orice preselecție 
pentru migrarea forței de 
muncă spre Occident face cozi 
infernale. Integrarea UE 
reprezintă pentru români o 
Fata Morgana a serviciilor 
bine plătite. Ce a însemnat 
integrarea Poloniei în Uniune 
a explicat pentru CUVÂNTUL 
LIBER dna Anna Kicinger. 
„Se presupunea la vremea 
respectivă, datorită unor 
cercetări a căror metodologie 
nu fusese bine pusă la punct, 
că foarte mulți polonezi (de 
ordinul milioanelor) vor 
migra către statele UE pentru 
a munci acolo la negru. în 
realitate, doar 90.000 de per
soane au migrat legal după 
aderarea din mai 2004 (50.000 
în Marea Britanie, 38.000 în 
Irlanda și 2.000 în Suedia).

Cele trei țări au fost cele care 
au decis să-și deschidă piața 
muncii pentru noile state 
membre. Diferența dintre 
estimări și cifra reală de 
migranți a constat în faptul 
că cei mai mulți aveau doar 
intenția de a imigra și nu de 
a pleca efectiv”, spune Anna 
Kicinger, reprezentantă OIM 
pentru Polonia.
Efectele estimărilor

Estimările au produs anu
mite efecte, în sensul că țări 
precum Germania sau Aus
tria au decis să impună o 
perioadă de tranziție până în 
2011 pentru a permite acce
sul pe piața muncii al 
cetățenilor din noile state 
membre.

„De la noi din țară, vizavi 
de tendițele de brain-drain, 
doar 10.000 de doctori și asis
tente și-au luat certificate 
care să le ateste calificarea și 
în UE imediat după aderare. 
Imediat după aderarea Po
loniei, s-au emis anual 20.000 
de permise de muncă pentru 
străini, dar că estimările neo-

Executări de miliarde

Consiliul de Administrație al SC ARG 
CHEMISYSTEMS SA DEVA, j 20/1295/1993, 
C.U.I. R 4371150, convoacă Adunarea Generală Extra
ordinară a Acționarilor în data de 04.08.2005, la ora 
12.00, la sediul societății din Deva, b-dul Decebal, bl. 
8, parter, cu următoarea ordine de zi:

Contractarea unei linii de credit pentru producție; 
Aprobarea unui contract de comision;
Aprobarea preluării unui contract de leasing; 
Diverse.
în cazul în care nu se întrunește cvorumul stabilit 

de Actul constitutiv, A.G.E.A. se va desfășura în data 
de 05.08.2005, în același loc și la aceeași oră. La 
A.G.E.A pot participa toți acționarii existenți la 
31.03,2005, personal sau prin alți acționari, în baza 
unei procuri speciale.

Informații suplimentare la sediul societății sau la 
tel. 0254/232229. (26591)

Deva (C.P.) - Valoarea 
totală a veniturilor bugetului 
general consolidat încasate de 
Direcția Generală a Finan
țelor Publice Hunedoara în 
prima jumătatea a anului se 
ridică la circa 4009 miliarde 
de lei, cu 24,3% mai mult față 
de aceeași perioadă a anului 
2004. Circa 803 miliare de lei, 
ceea ce reprezintă 20 la sută 
din totalul veniturilor înca
sate au fost obținute prin apli
carea modalităților de exe
cutare silită la contribuabilii 
persoane juridice și persoane 
fizice din județ. în acest sens, 
au fost emise către debitorii 
datornici a înștiințărilor de 
plată și a somațiilor, s-au înfi
ințat popriri pe sumele aflate

în conturile bancare și s-au 
aplicat sechestre asupra 
bunurilor mobile și imobile 
aflate în proprietatea debito
rilor ori au fost declanșate 
procedurile de faliment, a 
declarat Mihaela Boldor, 
purtător de cuvânt.

Mihaela Boldor

Consiliul de Administrație de la SC ALIMENTARA SA DEVA, 
convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 28.07.2005, 
ora 15.30, la sediul societății din Deva, b-dul Decebal, Complex 
Comercial CENTRAL, et. n, cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza situației economico - financiare pe sem. 1.05
2. Diverse.
în situația în care nu sunt întrunite condițiile de prezență 

pentru prima convocare, a doua adunare generală a acționa
rilor va fi convocată în data de 29.07.2005, ora 15.30.

Cozile la preselecție pentru muncă în Occident sunt interminabile

ficiale indică un număr de 
aproximativ 200.000 de 
migranți care muncesc ilegal 
în Polonia. Aceștia sunt con
centrați în special în 
Varșovia și sunt ucrainieni, 
ruși, bieloruși, armeni, viet
namezi și chinezi. Ei 
activează în domenii precum

agricultură și construcții 
(rușii și ucrainienii), respec
tiv mic comerț și gastronomie 
(chinezii). Salariul lunar pen
tru un angajat fără contract 
legal este de 120 euro, cu 100 
de euro mai puțin decât 
salariul minim pe economie 
în Polonia”, adaugă Kicinger.

Două biciclete într-o zi
Deva (V.R.) - Cu o 

săptămână în urmă, din 
scara unui bloc din centrul 
Devei s-au furat două bici
clete. Păgubași sunt nepoții 
doamnei Elisabeta Logojan, 
care locuiește pe Aleea 
Transilvaniei, bl. 7, sc. B, 
ap. 30. Prima bicicletă, o 
semicursieră roșie, primită 
în dar de nepot de la tatăl 
său, a dispărut de la parter, 
de sub scară. Aceeași 
soartă a avut-o și cea de-a 
doua bicicletă, deși se afla 
la etajul doi, legată de 
țeava de gaz. De altfel și 
prima bicicletă era asigu
rată, credeau păgubașii.

Dar hoții n-au fost de 
aceeași părere. Firește că 
dna Logojan s-a adresat 
poliției. I s-a spus că sin
gura posibilitate de a-și 
recupera bicicletele furate 
o constituie eventuala 
depistare a hoților în târg, 
unde ar putea încerca să le 
comercializeze. Dacă acest 
lucru nu se întâmplă, 
înseamnă că rămâne cu o 
pagubă de peste patru mi
lioane de lei, plus faptul că 
nepoții nu mai au cu ce se 
deplasa. Cu fiecare zi ce 
trece se teme că așa vor sta 
lucrurile, că hoții nu vor 
fi descoperiți.

„Consiliul de Administrație al S.C. REAL 2003 S«A« Deva*  J/20/1295/2003, 
CUI, R 1709788, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data 
de 02.08.2005, la ora 10.00, la sediul societății din Deva, b-dul Decebal, bl. 8, parter, 
cu următoarea ordine de zi:

1. Preluarea unui Contract de Leasing pentru un autoturism.
2. Aprobarea unui Contract de Comision pentru punerea în gaj a unui spațiu 

comercial.
4,Diverse.
în cazul în care nu se întrunește cvorumul stabilit de Actul constitutiv, A.G.E.A. 

se va desfășura în data de 3.08.2005, în același loc și la aceeași oră. La A.G.E.A. pot 
participa toti acționarii existenti la 31.07.2005, personal sau prin alti acționari, în 
baza unei procuri speciale. Informații suplimentare la sediul societății sau la tele
fon 0254/232229.

Președintele Consiliului de Administrație, Ec. Lavu Hie
(26592)

RECLAME
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• Fara licență. Un bărbat de 50 de ani, din 
comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani a 
fost depistat de polițiștii Biroului Poliției
Rutiere Orăștie, în timp ce efectua transport 
marfă cu un autotren tir, proprietatea unei 
societăți comerciale din localitatea Șiret, fără 
a avea licență. (M.T.)

• Verificări. Polițiștii au acționat cu 96 
patrule pedestre și auto, din care 13 ale 
Poliției Transporturi. S-au efectuat 145 con
troale pe linia asigurării securității patrimoni
ului în societăți comerciale și regii autonome 
și au fost verificați 110 agenți de pază, din 
care 7 înarmați. (M.T.)

• Amenzi, în ultimele 48 de ore, polițiștii 
hunedoreni au aplicat 121 amenzi la Legea 
circulației, au ridicat în vederea suspendării 4 
permise de conducere și au reținut 2 certifi
cate de înmatriculare. Valoarea amenzilor 
aplicate a fost de 10.955 lei (grei). (M.T.)

Consiliul Local
Deva se întrunește 
pstăzî hi ședință, pe 
ordinea de zi a 
lucrărilor aflânduse 
mai multe proiecte 
de hotărâri cu 
aferire la moder- 

|izări de străzi, 
eparații la unele 

,coli, regleme’itarea 
teomerțului stradal. 
De asemenea, con
silierii vor discuta 
modul de regle
mentare a 
gratuitățiloi acordate 
in cazul fransportu- 
lui In eomun local.

(Fote: Traian Mânui

Anticipatele, pro și contra

Oricât de mult a încercat să rămână în 
istorie ca fiind reîncarnarea lui Mihai 
Viteazul sau a vreunui mare filosof, Gigi 

Becali nu reușește nicidecum să treacă de 
ușa... stânii. Fără să poată face diferența între 
a citi coperta unei cărți și a înțelege cartea în 
sine, înconjurat de pupincuriști, Gigi Becali a 
ajuns să se creadă un fel de Dumnezeu al 
românilor. De altfel, ultima sa autointitulare 
de Războinic al Luminii nu face altceva decât 
să demonstreze că multimiliardarul din Pipera 
crede că face parte din elita cerească. Și că a 
ajuns omul-zeu, pe care, nimeni și nimic de 
pe Pământ nu poate să-l atingă. Iar noi, nu 
suntem decât niște bieți muritori care cu greu 
putem obține dreptul de a-i mirosi picioarele 
care, în mintea sa, emană esențe de tămâie.

Cu toate acestea „marele jiji" nu este 
altceva decât un semianalfabet cu un 
vocabular redus pe care crede că-l poate 

compensa cu miliardele obținute așa cum le-a 
obținut. în ultimul său „discurs" către popor 
nu a reușit nici măcar să ne arate că are în 
repertoriu mai mult de două înjurături. Așa 
că, a repetat ca un papagal timp de 5 minute 
aceeași înjurătură.

De aceea, propun ca Războinicul Luminii 
să mai facă un curs de pregătire pe la stânile 
din țară. Și să stea acolo până obține o 
diplomă de licență în înjurături. Iar masteratul 
să-l facă la vărul său Giovani, care pare un 
adevărat literat în asta!

■ Liderii politici locali 
comentează posibili
tatea alegerilor antici
pate.

Deva (M.S.) - Declanșarea 
procedurii alegerilor antici
pate depinde de modul în care 
va reacționa Parlamentul 
României, sunt de părere li
derii filialelor județene ale 
partidelor politice. Toți re
prezentanții partidelor afirmă 
însă că sunt pregătiți pentru 
anticipate.

Primul-ministru Călin Po- 
pescu-Tăriceanu a declarat 
ieri că își menține decizia de 
a-și da demisia și că proce
durile pentru convocarea ale
gerilor anticipate vor fi 
demarate după vizita sa de 
luni, 18 iulie, de la Bruxelles. 
Reforma în justiție

Alegerile anticipate sunt 
condiționate de continuarea 
reformei în justiție, ca un ele
ment de progres în statul de 
drept și integrarea în Uni
unea Europeană, a declarat 
copreședintele filialei Hune
doara a Alianței D.A. PNL- 
PD, Gheorghe Pogea. „Refor
ma în justiție și legile trebuie 
aplicate”, a spus Gh. Pogea, 
care a apreciat că președin

Bărbat lovit de tren
Taifun în Aleea Păcii

Deva (I.J.) - Adrian Chira, care locuiește 
pe Aleea Păcii din Deva, are un venit atât 
de mic încât nu mai poate face față cheltu
ielilor comune. Bărbatul a plătit la căldura 
din timpul iernii un preț egal cu venitul său 
lunar din care trebuie să trăiască el și fami
lia sa formată din 6 membri. „Nu cer ni
mic, nu vreau să fiu scutit de taxe. Am și 
demonstrat că sunt bine intenționat și am 
plătit o restanță la bloc de 20 de milioane 
de lei. Mai am încă restanțe 28 de milioane 
de lei. Astea nu le pot plăti decât dacă aso
ciația îmi permite să mă debranșez de la 
încălzire”, spune Adrian Chira. „Legea ne 
obligă să nu aprobăm debranșările decât 
dacă persoana în cauză nu are datorii res
tante. îmi pare rău că nu pot să-l ajut. Știu 
că nu e rău intenționat, dar nu pot încălca 
legea”, precizează Constantin Drăghici, 
președintele Asociației de Proprietari 390.

Deva (M.T.) - Un bărbat de 
53 de ani a fost lovit de . un 
tren, în stația CFR Zam. în 
jurul orei 19:45, Postul de 
Poliție Transporturi Fero
viare Deva a fost sesizat de 
către impiegatul de mișcare 
din Stația C.F.R. Zam, Marius 
B., despre faptul că trenul 
Intercity nr. 525, care circulă 
pe ruta București - Arad, a 
lovit un bărbat. în urma 
verificărilor efectuate de 
polițiști, s-a stabilit că victi
ma se numește Ioan L., din 
satul Boholt, comuna Șoimuș.

• Consiliul Județean Hunedoara;

Dorin Pâran, vicepreședinte _________________ 09,00-12.00
• Primăria Municipiului Deva:

loan Inișconl, viceprimar _______________ 08.00-10.00
• Primăria Municipiului Hunedoara:

Simion Jitlan, viceprimar începând cu ora 09.00
• Poliția Municipiului Hunedoara:

Coffltov GraM Eozac, adjunct al șefului Poliției 

Municipiului Hunedoara 14.00-16.00

Elevi fără burse plătite
Uricani (M.S.) - Autorită

țile locale din Uricani ar avea 
nevoie de aproximativ 300 de 
milioane de lei pentru plata 
burselor elevilor care învață 
la cele 4 școli din oraș, a 
declarat primarul Dănuț 
Buhăescu. Lipsa banilor a 
făcut ca bursele elevilor să nu 
mai poată fi onorate de 
aproape un an de zile, în con
dițiile în care bugetul local 
este diminuat cu 45%, afirmă 
sursa citată. „Banii trebuie 
achitați din sumele defalcate 
din TVA. Noi nu putem da 
banii din alte surse, pentru că 
ar fi o deturnare de fonduri”, 

tele Băsescu a procedat corect 
atunci când nu a comentat 
decizia luată de Curtea Con
stituțională referitoare la 
paragrafele, respinse din 
pachetul legislativ privitor la 
reforma justiției. „Este greu 
de spus dacă vor fi alegeri 
anticipate, dar Alianța DA 
este pregătită pentru acest 
lucru”, a conchis liderul po
litic.
„Reacții negative”

„înclin să cred că nu vor fi 
alegeri anticipate. Reacțiile 
negative ale partidelor și ale 
populației, cred că i-au deter
minat să dea înapoi”, a afir
mat președintele PSD Hune
doara, Victor Vaida, refe-

Gheorghe Pogea Mircea NedelcuVictor Vaida

Bărbatul era internat la Spi
talul de Neuropsihiatrie din 
localitatea Zam și se afla sub 
influența băuturilor alcoolice 
în momentul producerii acci
dentului. Datorită loviturilor 
produse în urma impactului 
Ioan L. a fost internat la Spi
talul Județean Deva, cu diag
nosticul „politraumatism 
deschis și traumatism cranio
cerebral acut”.

în urma cercetărilor efec
tuate, oamenii legii susțin că 
nu există suspiciuni de comi
tere a vreunei fapte penale.

a spus primarul din Uricani. 
La rândul său, vicepreședin
tele CJ Hunedoara, Petru 
Mărginean, a declarat că 
sumele alocate de la bugetul 
de stat pentru plata burselor 
elevilor simt insuficiente, încă 
din anul 2000. în opinia sa, 
banii strânși din cotele defal
cate din TVA ar trebui ges
tionați direct de autoritățile 
județene, ceea ce ar implica și 
răspunderea directă pentru 
gestionarea sumelor. „Proba
bil sumele necesare pentru 
burse vor fi distribuite la rec
tificarea de buget”, a adăugat 
Petru Mărginean. 

rindu-se la situația apărută în 
ultimele zile. „Din punct de 
vedere al interesului național 
nu este nevoie de alegeri 
anticipate, aceasta fiind și 
poziția consecventă a PSD”, 
a adăugat V, Vaida.
Se opun alegerilor

Partidul Conservator se 
opune alegerilor anticipate și 
se pronunță pentru un climat 
de stabilitate, liderii for
mațiunii apreciind că momen
tul „nu este oportun în con
dițiile în care populația se 
confruntă cu probleme deo
sebite”, cauzate de capriciile 
vremii, iar promisiunile elec
torale nu au fost îndeplinite. 
Liderul PC Hunedoara, Petru

Petru Mărginean

Ești cel mai bun elev!
Te-ai străduit mult în 

acest an școlar. Ai obținut 
rezultate de care ești mân- 

* dru și tu și
CUI 01U Părintiităi-E momen. 

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

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

Mărginean, crede însă că nu 
vor fi declanșate alegeri anti
cipate.
Fără locuri

Aceeași opinie e împărtă
șită și de președintele PRM 
Hunedoara, Mircea Nedelcu. 
El a explicat că procedura de 
declanșare a anticipatelor este 
dificilă, mai ales că în ecuație 
este cuprins și Parlamentul, 
„îmi e greu să cred că se va 
găsi o majoritate pentru de
clanșarea alegerilor anticipate. 
Există interese mărunte care 
vor prima pentru unii parla
mentari, iar unii nu se vor 
mai regăsi pe liste, PRM este 
de acord cu organizarea anti
cipatelor” a spus Nedelcu.

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

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

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

rrvun it»<-
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MISS SPORT
CUVÂNTUL LIBER

Cea mai frumoasă sportivă
■ TroicnraToro cnni-tiv/o tive invitate la1 Miss Sport și- premierea a concurentelor și rilor va avea loc viner

• Două pudice. Două dintre invitatele coti- 
. dianului nostru la Miss Sport au refuzat să 
A pozeze în costum de baie, invocând faptul 
’ că nu sunt bronzate. Am acceptat totuși 

prezența celor două pudice în competiție, 
pentru că au avut multe alte calități cu care S 
să convingă cititorii să le ofere votul lor. De
cizia noastră s-a dovedit corectă, concuren
tele primind note mari de la cititori. (C.M.)

■ Treisprezece sportive 
de la cluburi din județ 
au fost invitatele coti
dianului nostru.

ClPRIAN MARINUț_________________
d9rlanJnatfnlitelllfMmmedia.ro

Deva - Profitând de perioa
da de întrerupere a campi
onatului am decis să le ofe
rim o surpriză amatorilor de 
sport din județ, invitându-i să 
le cunoască pe sportivele iiu- 
nedorene și într-o altă pos
tură decât cea știută din „are- 
na competîțională”. Receptive 
la solicitarea noastră și des
chise la dialog, cele 13 spor

tive invitate la1 Miss Sport și- 
au dezvăluit calitățile, defec
tele, pasiunile, visele sau ne- 
împlinirile. în plus, frumoa
sele fete au acceptat să pozeze 
în costum de baie, în ținută 
casual sau rochii elegante, 
ipostaze în care prea puțini 
dintre cei care le-au văzut în 
teren le cunoșteau.
„Invazie" de taloane

Aducerea în prim - plan a 
personalității și farmecelor 
sportivelor s-au dovedit ex
trem de incitante pentru citi
tori, pe adresa redacției so
sind un număr impresionant 
de țaloane „Votezi Miss Sport 
și câștigi”. Festivitatea de

premierea a concurentelor și rilor va avea loc vineri, 22 iu- 
tragerea la sorți a câștigăto- lie, în cadrul unui eveniment 
rilor premiilor oferite citito- organizat de Cuvântul liber.

Cele 13 participante la concurs au răspuns la următoarele întrebări

1. Ce avantaje are o persoană care practică sportul în fața uneia care nu

face mișcare?________________ __________ _ ______________________________________________
2. Care a fost cea mai mare provocare pe plan profesional?

3. Ai avut dezamaciri, dacă nu profesional, din partea oamenilor?
4. Care sunt calitățile tale? Ce te deranjează la persoana ta?

5. Ești o bună gospodină?____________________________________ ; - .
6. Ce ar trebui făcut pentru o lume; mai bună? Dar pentru ca orașul în care

activează clubul tău să fie un loc mai: agreabil?____________ ' - -
7. Ce calități crezi că are bărbatul ideal? __________ '____________

8. Ce îți dă tărie, de unde îți iei resurse pentru a continua? J

9. Ce îți face plăcere în viață, ce te face sa zâmbești?_____________________ ,

10. Care e firea ta? Cum te înțelegi cu părinții?

Lupt ca părinții să fie mândri Put fi cucerită prin bunătate Sunt cam guralivă, dar mă tratez

Visează ca succesul în 
viață să nu depindă de 
situația financiară.
Data și locul nașterii: 9 
octombrie 1983 Galați

Club: Cetate Deva, handbal 

Palmares: locul opt cu Cetate 
Deva în Liga Națională- In 
2004 și 2005, câștigarea Cu
pei Sardiniei în Italia; promo
vare în LN cu Cetate în 2003.

Pasiuni: muzica, animalele, 
călătoriile.

Alina Pusa susține că 
sportul a dlsciplinat-o, 
deși încă e cam răsfățată 
și delăsătoare.

Date și locul nașterii: 18 sep
tembrie 1985 Hunedoara

Club: CS Budo Karate Hune
doara
Palmares: campioană națio
nală la kata echipe și medali
ată cu bronz la individual.

Pasiuni: muzica; documenta
rele de pe Animal Planet.

Are umor, dar a plâns că 

nu s-a prezentat la un 

concurs din cauza banilor 

Date șl locul nașterii: 28 iunie 
1988 Timișoara
Club: CSS Cetate Deva, seclial 
atletism

Palmares: vicecampioană na
țională in 2004 la heptatlon: 
medaliată cu bronz în 2003 la 
CN de pentatlon.

Pasiuni: muzica, dans, dis
tracția.

E sigură pe sine și rea
listă. dar $ îngrijorată de 
viitorul clubului său.
Data și locul nașterii: 15 
noiembrie 1987, Petroșani 

Club: Min Aninoasa, tir cu arcul 

Palmares: multiplă campioană 
națională la toate categorile 
de vârstă, de la copii la cădeți 
și juniori I; calificată la ediția 
din acest an a Campionatelor 
Europene din Danemarca.

Pariu* mâzte. cătetd'te.'-v

Sportul mi-a oferit a doua familie Nu am figuri în cap, cum se crede

Nu există nu pot, numai nu vreau

In fața necazurilor vieții, 
Laura nua dezarmat, d a 
găsit resurse să lupta șl 
să învingă.
Date șl locul nașterii: 19 fe
bruarie 1985 Hunedoara 

Club: CS Budo Karate Hune
doara

Palmares: vicecampioană na
țională la kumite individual și 
la kata echipe în 2005.

Pasiuni: călătoriile, muzica, 
discotecile, natația.

Încerc să trăiesc viața din plin

Are curajul unei cam
pioane la parașutism, dar 
e și timidă și diplomată 
Date și locul nașterii: 25 iulie 
1987, Deva
Club: Aeroclubul „Dacia” 
Deva, secția parașutism 

Palmares: campioană națio
nală în 2004 la precizia ate
rizării junioare, componentă a 
lotului național feminin de 
parașutism.
Pasiuni: muntele, parapanta, 
planorismul.

*

Nu suportă falsitatea, de
și viața și sportul i-au dat 
o răbdare de fier
Date și locul nașterii: 17 
noiembrie 1986 Orăștie 

Sub: Dacicus Orăștie, karate 

Palmares: campioană euro
peană la kata șl «urnite echipe 
în 2004, vicecampioană euro
peană la kata individual în 
2004, vicecampioană euro
peană la kata echipe în 2005. 

Pasiuni: literatura șt muzica.

încerc să fiu mai rea cu profitorii

Crede că în România nu 
se respectă legile pentru 
că oamenii sunt săraci.
Date și locul nașterii: 16 mai 
1989, Rm. Vâlcea

Club: CSS Cetate, aerobic 

Palmares: campioană națion
ală la individual, argint la trio 
și bronz la grup în 2003; vice
campioană națională la grup 
în 2004.

Pasiuni: rolele, călătoriile, 
muzica.

Sunt o rebelă cumințită prin sport

toredana e o fire veselă 
care își dorește gemeni 
pentru că e o ... specia
listă a vitezei.
Data și locul nașterii: 7 noiem
brie 1987, Hunedoara

Chib: CSS Hunedoara, secția 
atletism

Palmares: locul VI la triplu salt 
la CN din 2004, locul VIII la 
400 metri la CN 2004.

Pasiuni: călătorii, muzică, 
modeling.

Ce sporturi practică invitatele 
trei gimnastică aerobică___________
două tir cu arcul

două handbal ____________________

tfouâ atletism__________________________

una parașutism
trei karate

Proveniența pe cluburi 
șapte de la cluburi din Deva 

trei concurente de la cluburi din 

Hunedoara_____________________________

două concurentede la un club din 

Aninoasa_________ ■ ,_________________
o concurentă de la un club din 

Orăștie

E sufletistă și veselă, nu 

cu nasul pe sus cum cred 

cei care nu o cunosc.

Data șl locul nașterii: 21 iunie 
1988, Cluj

Club: CSS Cetate Deva, secția 
gimnastică aerobică 

Palmares: vicecampioană mon
dială la junioare in 2004. vice
campioană națională in 2002, 
2003, și 2004; componentă a 
lutului național de Junioare.

muzica și' călătoriile.

Aș da timpul înapoi cu 100 de ani

Ar fi preferat să trăiască 

la începutul secolului tre

cut când oamenii erau 

mai buni.

Date și locul nașterii: 19 mar
tie 1977 Galați

Club: Cetate Deva, handbal 

Palmares: câștigătoare a 
„Challenge Cup" în 2002 cu 
U. Remin și medaliată cu 
bronz în LN; convocată de mai 
multe ori la națională.

Pasiuni: animalele, viața la țara.

să fac prăjituri

Crede că lumea ar 11 mai 
bună dacă oamenii ar fi 

cu adevărat credincioși.

Date și locul nașterii: 22 ia
nuarie 1999, Petroșani 
Club: CS Minerul Aninoasa, 
secția tir cu arcul

Palmares: multiplă campioană 
națională la toate categorile 
de vârstă; calificată la ediția 
din acest an a Campionatelor 
Europene din Danemarca. 
Pasiuni: muzica, distracțiile.

..........................................................................................................................................................................................................................-—-........................................................................

Talon de concurs - 14 iulie 2005
Pagina specială Miss Sport le prezintă pe toate cele 13 participante la concurs, oferind o 
privire de ansamblu asupra tuturor concurentelor. în plus, azi oferim și un Talon Joker. Citi
torii care nu au reușit să adune minimum opt dintre taloanele publicate pot trimite cinci 
taloane plus talonul joker și intră în cursa pentru premii. Cu Talonul Joker le puteți vota pe 
primele trei favorite ale dvs, oferindu-le puncte bonus. Cei care votează pot câștiga prin 
tragere la sorți un telefon mobil și multe alte premii surpriză. Puteți aduce talonul la redacție 
sau să-l trimiteți prin poștă: Cuvântul liber, C.P. 3, O.P. 1, Deva. Extragerea norocoșilor va 
avea loc vineri 22 iulie, în cadrul festivității de premiere.

Talon Joker Numele concurentei
locul 1-30 puncte ______________________________________
locul II - 20 puncte ______________________________________
locul III ■ IO puncte _____________________________________

JGRNAL CUVW
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• Refuz. Atacantul chilian 
Marcelo Salas (foto) a refuzat 
să-și prelungească contractul 
cu River Plate din cauza 
neînțelegerilor financiare. 
Potrivit presei argentiniene,

Salas are o propunere din Qatar, unde ar 
urma să primească un salariu de 3,5 mili
oane de euro pe sezon.(MF)

• După gratii. Fostul pugilist indonezian 
Ellyas Picai, campion mondial la categoria 
super-muscă în 1985, 1986 și 1987, a fost 
arestat ieri, pentru trafic de droguri. Picai, în 
vârstă de 45 de ani, a fost reținut într-o dis
cotecă din Jakarta, unde este acuzat că ar fi 
vândut mai multe pastile de ecstasy.(MF)

Brigadă norvegiană
București (MF) - Partida România - Cehia 

contând pentru grupa 1 preliminară a Cupei 
Mondiale din Germania 2006 va fi arbitrată 
de o brigadă din Norvegia, avându-1 la cen
tru pe Terje Hauge. Arbitrul norvegian va 
fi ajutat la cele două linii de Steinar Holvik 
și Ole Hermann Borgan. Observator pentru 
arbitri a fost delegat Paolo Bergamo (Italia), 
iar observatorul de joc va fi Gerhard Kapl 
(Austria). Hauge, 39 ani, este purtător al 
ecusonului FIFA din anul 1993, perioadă în 
care nu a condus nici o partidă a echipelor 
românești. Hauge a arbitrat echipa naționa
lă a Cehiei o singură dată, la Euro 2004, con
tra Germaniei, și patru partide ale echipelor 
de club în cupele europene. Arbitrul norve
gian a condus 27 de partide din Liga Cam
pionilor, zece în Cupa UEFA, precum și ulti
ma ediție a Supereupei Europei, Valencia - 
FC Porto, scor 2-1. Partida România - Cehia 
se va disputa pe 3 septembrie, pe stadionul 
Gheorghe Hagi din Constanța.

Terje Hauge va arbitra în premier* un med al 
României. (Foto: epa)

Topul câștigurilor WTA
Paris (L.G.) - Lindsay Davenport continuă 

să se afle pe primul loc în topul câștigurilor 
realizate anul acesta din circuitul profe
sionist feminin de tenis (WTA), cu 1.696.209 
dolari. Jucătoarea americană aste urmată 
in această ierarhie de belgianca Justine 
Henin-Hardenne (1.537.301 dolari) șl Venus 
Williams (1.322.284). în primele 200 de locuri 
se află și două jucătoare din România, Edi
na Gallovits, pe 160, cu 37.888 de dolari, și 
Andreea Vane, pe 164, cu 35.889 de dolari. 
Iată cum se prezintă primele zece poziții ale 
ierarhiei:
1. Lindsay Davenport (SUA)
2. Justine Henin-Hardenne (Belgia)

3. Venus Williams (SUA)

4. Marla Saraoova (Rusia)

5. Klm Cil
6. Serena Williams (SUA)
7. Amelie Mauresmo (Franța)

8. Svetlana Kuinetova (Rusia)

9. Mary Pierce (Franța)
10. Nadia Petrova (Rusia)

1.696.209 dolari

1.537.301

1.322.284
1.256.971

1.019.808

992.304

982.100

846.220

824.794

749.808

Lindsay Davenport are toate motivele s* fie 
satisfâCUt*. (Foto: EPA)

cuvw
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O nouă victimă a dopajului
■ Ciclistul italian Dario 
Frigo a fost reținut de 
poliția franceză fiind 
suspect de dopaj.

Lyon (MF) - Ciclistul italian 
al echipei Fassa-Bortolo, Da
rio Frigo, a fost reținut de po
liția franceză, după ce un va
meș din regiunea Savoia a 
descoperit în mașina soției sa
le substanțe care par a fi do- 
pante, informează ediția elec
tronică a ziarului Nouvelle 
Observator. Sursa citată no
tează că substanțele au fost 
descoperite în urma unei per
cheziții efectuate de un vameș 
din regiunea Savoia, aflată la 
granița cu Italia și Elveția, și 
organe ale poliției judiciare 
din Lyon. Soția lui Frigo a fost 
reținută temporar și trans-

Dario Frigo și soția sa au fost reținuți de poliție, 

ferată, miercuri dimineață, la 
comisariatul din Chambery.
De asemenea, Dario Frigo, ca
re nu a mai luat startul în 
cursă a fost transferat de un

echipaj al petiției franceze de 
la hotel la comisariatul din 
Chambrey. Surse din poliția 
locală au precizat că Frigo și 
soția sa au fost deferiți, mier-

curi după-amiază, Parchetului 
din Albertville, și riscă să fie 
acuzați de trafic și comerț cu 
substanțe interzise. Cei doi 
riscă trei ani de închisoare 
și o amendă care este echiva
lentă cu valoarea dublă a sub
stanțelor deținute.

4 • 

Antecedente -îc
Frigo, 31 de ani, nu a mai 

luat startul în cea de-a 11-a 
etapă a Turului Franței, din
tre localitățile Courchevel și 
Briancon, aflându-se pe locul 
0 în daeatnssitul general, jn 
anul 20(1, Frigă a fost exclus 
din II Giro pentru dopaj, fiind 
suspendat ulterior șase luni. 
Marți, ciclistului rus ăl echi
pei Lampre, EvJiei Petrov, 

'’(•ia1 startul 
«guiț'raot- 
hoplnat.

i-a bșșt interzis*!  
în ef
tei,

Nu vrea să se lase de fotbal
■ Fundașul Petre 
Marin se va alătura 
săptămâna viitoare lotu
lui echipei Steaua.

București (MF) - Fundașul 
stelist Petre Marin, care a pă
răsit cantonamentul de la Ka
prun (Austria) pentru a rezol
va o problemă personală la 
București, se va alătura lotu
lui săptămâna viitoare, după 
revenirea In țară a delegației 
grupării din Ghencea.
Dezmințire

„Nu este nimic adevărat 
din tot ce s-a speculat, că aș 
pleca la CFR Cluj sau că aș 
avea probleme la inimă și tre
buie să mă las de fotbal. Sunt 
numai aberații. Am niște pro
bleme personale și unele me
dicale, însă nu grave, așa cum

cap să mă las de fotbal, vreau 
să mai joc mulți ani de acum 
înainte, nu numai doi, cât 
mai am contract cu Steaua. 
Marți, când va fi primul an
trenament după revenirea 
echipei din Austria, mă veți 
vedea la stadion”, a declarat 
Petre Marin. Jucătorii Mirel

w
Nu e nimic adevărat din tot ce s-a 
speculat, că at pleca la CFR Cluj 

sau că at avea probleme la inimă.

Petri Marin......  w
Rădoi, Tiberiu Curt și Daniel 
Oprița, care au sosit la ho
telul Antonius din Kaprun 
marți seară, au participat la 
antrenamentul de miercuri 
dimineață, premergător parti
dei amicale cu Wisla Craco-

s-a spus. Nici nu-mi trece prin via, campioana Poloniei. Petre Marin (dreapta) vrea să rămână la Steaua.

In impas
Milano (MF) - Trans

ferul atacantului echipei 
FC Parma, Alberto Gllar- 
dino, la AC Milan a fost 
amânat pentru luni, a 
anunțat administratorul 
delegat al milanezilor, A- 
driano Galllani. Gilardi- 
no, de 22 de ani, a fost 
principalul artizan al sal
vării de la retrogradare 
a Parmei și a terminat 
pe locul doi în clasamen
tul golgheterilor.

Real Madrid, în turneu în SUA
■ FC Liverpool nu a 
reușit să obțină încă 
transferul internaționalu
lui portughez Luis Figo.

Madrid (MF) - Echipa spa
niolă Real Madrid va deplasa 
în turneul de pregătire din 
Statele Unite un lot de 24 de 
jucători, printre care se nu
mără și vedetele formației, 
David Beckham, Zinedine Zi
dane, Ronaldo sau Roberto 
Carlos, a anunțat, luni, clubul

madrilen. Pe lista jucătorilor 
care Vor face deplasarea în 
SUA se află și mijlocașul por
tughez Luis Figo, care și-a 
manifestat intenția de a se 
transfera la altă echipă.
Meciuri test

Potrivit presei spaniole, du
pă ce Real Madrid și Liver
pool nu au ajuns la un acord 
în privința transferului por
tughezului, de serviciile jucă
torului s-a arătat interesată și 
gruparea Intemazionale Mila

no. Deplasarea o vor face și 
uruguayenii Carlos Diogo și 
Pablo Garcia, noile achiziții 
ale clubului madrilen. Real 
Madrid va întâlni formația 
Deportivo Guadalajara, din 
prima divizie mexicană, la 
Chicago, pe 16 iulie, iar două 
zile mai târziu va disputa un 
alt meci amical in compania 
echipei Galaxy din Los Ange
les, la Carson (California). Ul
terior, Real Madrid își va con
tinua turneul de pregătire în 
China, Japonia și Thailanda.



AGENȚII IMOBILIARE /»joi, 14 iulie 2005 cuvto,
Vând ap. 1 cameră (01)

• ramortcămtaînSimeria zona parc, st 30mp, 
parchet, ocupabllă imediat, preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

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

• mm Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupabile imediat preț negociabil, tel. 
0745/263662,211587. (Evrika)
tex, complot mobilată, geam temopan Gea- 
6i, mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul 

mou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745.41L449. (Agenția imobiliară Nr.l)
• Vând ganoideri, confort 1, dec., bucătărie, 
baie, balcon închis, ocupabllă imediat zona b- 
dul Decebal, bl. 15, tel. 0741/154401, 227.542, 
(seara). (Garant Consulting)
• ama Dada, garsonieră decomandată, 
contorizări, parchet gresie, faianță, frumos 
amenajată, preț 510 mii. lei negociabil, (51000 
ron), tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• am Daobaâ decomandată, balcon, debara, 
hol central, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare 
căldură, termopane noi, parchet ocupabilă 
astăzi, preț 790 mii. lei negociabil (79 000 non), 
tel. 0745/302200,0788/165703. (FiestaNora)
• am Emtacscu, etaj 4, decomandată + o 
cameră la mansardă 54 mp, cu posibilitate de 
mărire a mansardei, centrală termică parchet 
preț 1100 mii. lei negociabil, 110.000 RON, tel. 
0788/165703,23X808. (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)
• ana Zamltacu, dea, etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 mil.lei. 235208,0721/985256 (Rocan 3000)
• zona U Eminescu, dea, amenajată et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă et 1, dea, contori
zări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona MărăstL dea, mobilată balcon închis, et 
ț 700 mii. lei. Telefoane 235208, 0721/744514. 
(Rocan 3000)
• zona Miriști, vedere la stradă liberă 550 mit 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
• ofertă exapțkmattl Decomandate, geamuri

1 temopan, gresie, faianță parchet balcon,
1 instalații sanitare noi, contorizări complete, 

Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comanda preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
• Deva, cartier Dacia preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
• taHata, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, negociabil. Tel 0722/62409L (Casa 
Grande)
• dm. etaj 2, complet contonzata, ron ta din 
cameră hol, baie. Aleea Romanilor, preț 330 mii. 
lei, neg., tel. 223400,0743/103622, 0720/387896 
(CasaBetania)

• dac, 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, parchet baie cu cabină de 
duș, recent renovată Aleea Romanilor, preț 500 
mii. îei, 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)
• dea 2 camere+bale, parchet gresie, faianță 
temopan, ușă metalică zugrăvită în lavabil, 
apometre, gaz contQrizat Preț 600 mii, neg, tel. 
228540,0722/566938 (Ella)
• semldea zona Gpjdu, parchet gresie, faianță 
zugrăvită în lavabil, gaz contorizat apomhtre, 
balcon, preț 465 mii, neg, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
• semldea zona Dacia, 2 cam. + baie, et 3, 
gresie, faianță apometre, gaz contorizat 
ocupabilă imediat preț 550 mii, neg, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
« doc, zona Dorobanți, apometre, gaz contor
izat gresie, faianță parchet laminat zugrăvit în 
lavabil, ușă metalică temopan, ocupabilă 
imediat, tel. 690 mii, neg, tel. 228540, 
0722/566538 (Ella)
• zona Dada, dea, modificată gresie, faianță 
contorizări, st 30 mp. Preț 470 mii, neg, tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)
• zona Dacobaă etaj 1, contonzan, amenajată 
preț 25500 euro, neg. Tel. 0741/709939, 
0726/269713. (Eurobusiness)
• zonă bună Hunedoara, semldea parchet 
jaluzele, preț 21.000 ron, tel. 718833,0740/130413. 
(Partener)

Cumpăr garsoniere (20)
• ta Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)
• doc, zonă centrală ofer plata Imediat tei. 
0740/126029 (Prima-lnvest)

Vând ap. 2 camere (03)
• agent, zona pieței, superamenajat mobilat 
complet totul nou, preț 1250 mid. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-invest)

• zona Zandkescu, balcon închis, interfon, et 1, 
bloc de cărămidă contorizări, parchet preț 880 
mii. neg, tel. 0726/710903. (Prima-Invest)
• logent, zona I. Maniu, dec, 2 balcoane, 
parchet, gresie, faianță et 2, preț 105.000 RON 
neg, tel. 0742/019418 (Prima- Invest)
• zonă lună sdec, contorizări, balcon închis, 
etaj intermediar, preț 900 mii, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• zona Dada, dea parchet, ușă metalică 
termopane, lavabil, amenajat preț 650 mii, neg, 
tel. 0742/290024. (Prima-lnvest)
• zona L Maidu, et 2, dea contorizări, apă și gaz, 
parchet preț 1,1 mid, neg, tel. 0722/564004. 
(Prima:lnvest)
• zona Dacta, et 3, ușă metalică parchet 
lamelar, contorizări, ocupabil imediat preț 650 
mii, neg, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• dea et 2, parchet lavabil, ușă metalică 
termopane, preț 650 mii, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)

• zona Dadă et. 3, sernidecomandate, fără 
îmbunătățiri, apometre, balcon închis, 720 mii. 
lei, tel. 206003. (Mimason)
• zona Poiția Municipiului Deva, et 2. semide- 
comandate, neamenajat, stare bună preț 920 
mii. lei, 206003. (Mimason)
• zona pieței, decomandate, et 3,58 mp, balcon 
închis, contorizări, liber, preț 1,15 mid. lei, tel. 
0745/159608 215113. (Mimason)
• zona Gojdu, sernidecomandate, et 3, bu
cătărie mărită gresie, faianță contorizări, par
chet paluxat balcon închis, preț 950 mii. lei, tel. 
206003. (Mimason)
• zona centrală sernidecomandate, et 3, ne
amenajat apometre, gaz 2 focuri, debranșat 
termia 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, preț900 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 Mkra 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, decomandata 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
• sernidecomandate, sir. Bejan, CT, gresie, 
faianță balcon, vedere deosebită 660 mii. lei, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• zona Favorit decomandate, amenajat mo
dem, preț 1,1 mid. lei, negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• zona Uceulul Pedagogic, amenajat modem, 
centrală termită pereți izolați, instalații sanitare 
și electrice noi, parchet lamelar, gresie, faianță 
geam termopan, preț negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• Dadă 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786578 (Agenția 
imobiliară Nr. 1)

Cuvântul

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei 
tale!

apometre*balcon,  preț 1 mid. lei, neg. TeL 

0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• Gojdu, decomandate, et bun, parchet gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 078E/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)
• Alem Crișului, semidea, 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 3, decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet bine întreținut, zona George Enescu, 
preț 1-300 mid. lei, neg„ tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)
■ etaj 3, balcon închis, contorizări, gresie, 
faianță bine întreținut zona Aleea Pescarilor, 
preț 970 mii. lei, neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0720/387896. (Casa Betania)
• zona Decebal, decomandate, etaj 2, vedere la 
stradă balcon închis, termopan, ușă nouă 
parchet laminat gresie, faianță amenajat stil 
occidental, ocupabil imediat preț 1450 milioane 
lei, negociabil, se poate da și mobilat Relații la 
tel. 0788/165703, 0745/302200, 232808 (Fiesta 
Nora)
• zona LEacuU, 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 8 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, sernidecomandate, 
apometre, gaz 2 focuri, convector, balcon închis, 
bucătărie modificată gresie, faianță ușă lemn 
masiv, ocupabil astăzi, preț 800 mii. lei nego
ciabil, 58.000 RON, tel. 0745/302200,0723/251498 
(FiestaNora)
• zona Dada, sernidecomandate. 40 mp, 
parchet gresie, faianță apometre, gaz 2 focuri, 
preț 700 milioane lei negociabil, Preț 70500 RON, 
telefoane 0788/165703, 0745/302200. (Fieste 
Nora)
• zona lAiacuhâ 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 (FiestaNora)
• zona Enâneșcu, etaj 1, termopan, apometre, 
gaz 1 foa gresie, faianță preț 580 mii. lei nego
ciabil, tel. 0788/165703, 0788/165702. (Fiesta 
Nora)
• zona Gojdu, decomandate, 54 mp, balcon 

jBjhis, termopan peste țot centrală termică 
“parchet laminat, gresie, faianță modificări la
bucătăria preț foarte bun 750 mii. lei negociabil 
(75 000 ron) urgent teL 0723/251498 0745/302200. 
(FiestaNora)
• zona Dada, pe bulevard, în circuit cu balcon 
închis, contorizări apă gaz, repartitoare de 
căldură parchet nou, ușă metal nouă recent 
renovat ocupabil imediat, preț 830 mii. lei, nego
ciabil, tel. 0723/251498 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• semidec, zona Uzo, et 1, apometre, gaz contor
izat gresie, faianță balcon închis, preț 540 mii, 
neg., tel. 228540,0745/653531. (Ella)
• dea zona Bejan, et. intermediar, fără mari 
îmbunătățiri, preț 340 mii, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
• zona Bălcescu, et 2, apometre, gaz contorizat 
2 focuri, faianță balcon mare închis, parchet 
zugrăvit proaspăt ocupabil imediat preț 800 mii, 
neg., tel. 228540,0745/653531. (Ella)
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• semldea zona Imp. Traian, parchet gresie, 
faianță balcon măre, apometre, gaz contorizat 
preț 890 mii, neg., tel. 228540,0745/653531. (Ella) 
■ ta droit zona b-dul Dacia gaz contorizat, 
apometre, parchet balcon închis, faianță bloc 
cărămidă preț 850 mii, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)

• zona L Manlu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
data contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 12 
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)

parchet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, 
preț 870 mii. lei. negociabil, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona bduL Decebal, et. 3, vedere spre bule
vard, 60 mp, amenajat, ocupabil imediat, preț 
negociabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• ixgent, zonă bună dea et. 2, 2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624. (Temporis)
• dea et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
• zona t Maniu, etaj inttfrtnediar, 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 LBaculuL decomandate, amenajat 
recent contorizări. parchet ocupabil imediat 
preț 1,030 mid. lei, tel. 0745-666447. (Rubin’s 
Home) 

fâmplărie lemn stratificat cu geam termopan
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• zona Dada etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabil, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut Preț 660 mii.Tei, tel. 
0745-666447. (Rubin’s Home)
• zona KogăHceuu, în circuit et intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
lei, telefoane 0745-666447,0254-234401. (Rubin’s 
Home)
• zonă centrală, etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 1,030 mid. lei, tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)
• zonă ultracentrală vedere la căate, 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 Zamfrescu, etaj intermediar, decoman
date, bine întreținut, merită văzut Preț 1 mid. lei, 
tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
• semidecomandata zona împăratul Traian, 
preț 900 milioane lei, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
• decomandate, UHacuhd, gresie, faianță 
parchet lamelar, lavabil, balcon închis, preț 1/120 
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. Tet. 0722/624091. (Casa Grande)
• decomandate, etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1X50 mid. lei. Telefon 0720/869918 (Casa 
Grande)
• sernidecomandate, contorizări, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
negociabil. Relații la telefon 0720/869918 (Casa 
Grande)
• sernidecomandate, contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, negociabil. Telefon 0722/624091. (Casa 
Grande)
• Deva rattier Dacia preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
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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

Obloane dm lemn cu lamele 
mobile sau fixe

Tel ./fax:

0254/230.431

Mobil: 0744/219.348

(24905)
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• urgoit, Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
• zona M5/1 Hunedoara, dec, fără 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, doc, termopane, parchet laminat, 
centrala 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)
• urgent, zonă bună, plata imediat tel. 215212. 
(Prima-Invest)

Vând ap. 3 camere (05)
• zona LManiu,în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică, ter- 
mopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil imediat, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bduL N. Bălcescu, et 3, cărămidă, 
centrală, parchet ocupabil în 24 de ore, preț 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 Progresă, et 2, cărămidă, decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 15 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• zonă ultracentrală, parchetat total, baie și 
bucătărie cu gresie și faianță, bine întreținut, 
contorizări. Preț 38000 euro, tel.0745-666447. 
(Rubin's Home)
• decomandata, ultracentral, împăratul Traian, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobuslness)
• decomandata, JtracantraL 1 Decembrie, ame
najat gresie, faianță, termopan, contorizat total, 
preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)
• zona MheroU, 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 contrată, 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)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• zonă contrată P+l+M, 6 camere, 3 băi, curte 
mare, grădină 2 garaje, preț 150.000 euro, tel. 
221712 0724/305661. (Garant Consulting)
• Simeria, 2 camere, bucătărie de vară curte, 
viță de vie, anexe, centrală termică grădină de 
flori, beci, camere podite, canalizare, casă de 
cărămidă preț 1 mid, neg., tel. 228340, 
0745/653531. (Ella) i
• Deva, p+1, p ■ garaj, 1 cameră baie, bucătărie, 
cămară pivniță 2 băi cu jacuzi, terasă 60 mp, ct 
nouă garaj dublu, intrare separată la mansardă 
sc 140 mp, p+m st.600 mp, construcție foarte 
modernă preț 118000 euro, tel. 228.540, 
0745/653531. (Ella)

• zona Zăvoi, 2 camere, bucătărie, baie, camere 
5x4, cămară, centrală termică, canalizare, 
calorifere noi gresie, faianță st 150 mp, preț 
1350 mid., tel. 228540,0722/566338. (Ella)
• 4 camere, bucătărie, baie, gaz, apă canalizare, 
garaj, curte, grădină 760 mp, preț 85.000 euro, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• 3 camere, pretabilă pentru activități comer
ciale, în Sîntuhalm, curte, grădină st 500 mp, 
apă curent electric, gaz metan, la sosea, preț 
100.000 euro, tel. 223400, 0741/120722, 0724/ 
169303. (Casa Betania)
• caiă 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)
• cașăp+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)
• Huiedoara, 4 camere, termopane, parchet 
lamelar, centrală termică garaj, curte betonată 
terasă preț 240.000 RON, tel. 718833,0745/093073. 
(Partener)

• zona G. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență, preț 135 mid. 
lei, negociabil, tel. 0745/253662. (Evrika)
• urgent decomandata, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro negociabil, telefon 0726/826624. 
(Temporis)
• zona Bețan, 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, «dec, et. 3, zona Astoria, 50 mp, ușă 
metalică, parchet lamelar, termopan, gresie, 
faianță, modem, 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)
• ama plată, bloc de cărămidă, et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, neg. 
Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 3000)
• zonă ultracentrală, bloc cărămidă, amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 
3000)
• zonă centrală, l. Creangă, amenajat centrală 
termică, ocupabil imediat, preț IA miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, faianță, apometre, gaz 
contorizat interfon la scară, preț 1,100 mid. neg., 
tel. 228540,0745/653531. (Ella)
• dec zona Mărăști, 2 băi, 2 balcoane, bucătărie 
modificată, gresie, faianță, instalații sanitare noi, 
ușă metalică, vedere în trei părți, sau schimb cu 
ap. 2 camere, 1,400 mid, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
• «emldecomandate, etaj 1, str. Scărișoara, cu 
CT, parchet ocupabil imediat 26.000 euro, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• decomandata, bucătărie faianță, gresie, 2 băi 
cu faianță și gresie, 2 balcoane, garaj, boxă, zona 
Dallas, preț 23 miliarde lei, negociabil. Tel. 
0741/154401,227 542 (seara). (Garant Consulting)
• decomandata, bucătărie, faianță, 2 băl cu 
faianță, Daicon, etaj intermediar, zor aratul 
Traian, preț 48000 euro, negociabil, tel. 
0741/154401,227 542. (Garant Consulting)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, balcon, hol 
central, preț 1,05 mid. lei, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• decomandata, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet, repartitoare, zona Mihai 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betanla)

• ugent, 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 parchet gresie, faianță 
2 băi, preț 41.000 euro, negociabil tel. 
0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona '.Bacului, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 13 miliarde 
lei, neg. Tel.235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• zonă centrală I. Creangă superamenajat la 
cheie, et. 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț 55.000 euro, neg. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona diacului, 2 băi, 2 balcoane, lavabil, 
contorizări, preț 1,450 mid. lei, tel. 224926, 
0788/361782. (Garant Consulting)

• zona IhM Decebal, et4/7, neamenajat Preț 
13 mid. lei, tel. 0745666447,0740-232043. (Rubin’S 
Home)
• zona Bălcescu colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajat Preț 35000 euro, tel. 0745-666447,0254- 
234401. (Rubin's Home)
• decomandata, 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, bol central, et 3,2 băț 2balcoane, 
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)

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

Vând case de vacanță (15)
• In Ormlndea, st 1200 mp, livadă anexe, 
magazie, acces auto, preț 380 mii. neg, tel. 
228340,0722/566.938 (Ella)

Vând case la țară (17)

Vând case, vile (13)

• Dada, decomandata, et bun, bloc cărămidă, 
parchet gresie, faianță, ușă metalică. 820 mii. lei, 
neg. Tel. 0788/497515. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• zona Eminescu, decomandate, et. 3,2 băl, 
balcon închis, cămară, debara, parchet peste 
tot gresie, faianță, preț 1/450 mid. lei, tel. 215113, 
0745/159608 (Mimason)

• zona Zamflrascu. decomandate, oarter. Dre- 
tabil birouri, sediu firmă, cabinet preț 38000 
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 SpkaM Județean, 2 băi, 3 balcoane, fără 
îmbunătățiri, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0745/640728 (Mimason)
• zona L Creangă decomandate, et 3,2 băi, 
balcon închis, contorizări, neamenajat preț 
45.000 euro, tel. 215113. (Mimason)
• zona Ucoul de Muzică, decomandate, parter 
înalt cu balcon închis, contorizări, gresie, faianță, 
garaj, preț 15 mid. lei. 0745/640725. (Mimason)
• ama Miorița, semidecomandate, parchet 
pește 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,

«
balcon de 10 m, st 65 m. Preț 40000 euro. 
5-666447. (Rubin’s Home)

• sta. Hon*,  3 camere, bucătărie, baie, st 600 
mp, sau schimb cu ap. 2 camere+diferență preț 
1,2 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)
• In Deva, zonă ultracentrală 2 camere, 
bucătărie, baie, hol, cămară locuibilă apă gaz, 
curent, toate facilitățile, anexe, curte, grădină 
ST 500 mp, FS 30 m, preț 75.000 euro, tel.0745- 
666447. (Rubin’s Home)
• 3 camera în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct zonă centrală preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• zonă centrală 2 camere, bucătărie, bale, teren 
500 mp, Ideală pentru sedii de firmă Preț23 mid. 
lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110300 euro, 
neg., tel. 0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• zona Călugărenț 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 
miliarde, lei, Telefon 0788/497.615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l)
• Deva, 3 camere, bucătărie, bale, garaj, în
călzire centrală st 400 mp, preț 68000 euro, neg., 
tel. 0788/497315. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Dova,2004,parter+mansardă4camere.2băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118000 euro, neg., tel. 0788/497315 (Agenda 
Imobiliară Nr.l)
• 3 camere, living, bucătărie mare, curte, 
grădină zonă bună Deva, S 460 mp, CT, 
amenajări, preț 82.000 euro, tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• zona Eminescu, 2 camere, baie, bucătărie, 
curte betonată grădină gaz, canalizare, ST 700 
mp, preț 2,6 mid. lei, tel. 231212, 0740/013971. 
(Garant Consulting)

• zona Săntuhakn, 2 corpuri de casă o cameră 
baie, bucătărie, șl 2 camere, hol, cămară sere, 2 
ari, gaz, apă curent preț 2 miliarde lei, nego
ciabil. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• zona BBraău, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent, fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, negociabil. Tel. 235019,0724/508610. (Casade 
Vis)

• zona tonic, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii. lei, negociabil. Tel. 235019,0727/707880. 
(Casa de Vis)
• zona Dobra, 2 camere, hol, cămară proiect 
pentru o altă casă preț 550 mii. lei, negociabil. 
Tel.235019,0724/508610. (Casa de Vis)
• zona Bălța, 2 camere, cămară hol închis, 
anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 mii. lei. Tel. 
235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• la 14 km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, li
vadă st 1 ha, -500 mii. neg/ 0726/826624. 
(Temporis)
• la 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
bale, 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 t 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)
• 8 km de la Simeria, casă de cărămidă 2 
camere, pivniță șură anexe, curte, grădină 980 
mp+5 ari separate, renovată recent, camere 
podite, zugrăvită lavabil, gard de piatră sobe 
teracotă preț 400 mii, neg., tel. 228540, 
0722/566.938 (Ella)
• zona Dobra, 3 camere, baie, hol, bucătărie, 
anexe, grajd, 1 ha pământ arabil tl ha livadă 
sobe de teracotă podele, fântână acces cu 
mașina la drum, preț 720 mii., tel. 228540, 
0745/653331. (Ella)
• 10 km Simeria, 3 camere, bucătărie, baie, 
cămară debara, hol, magazine, terasă 
acoperită fântână în curte, curte 300 mp, 
grădină 1200 mp, podele, gresie, faianță sobe de 
teracotă sau schimb cu apartament, 2-3 
camere, 1350 mid, neg., tel. 228340,0745/653531. 
(Ella)
• fa B km de Deva, 2camere + 2 camere nefin- 
sate, baie, bucătărie, apă caldă (instant), 
hidrofor, st 1600 mp, preț 850 mid. neg., tel 
228540,0722/566.938 (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)
• In Bohott, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modern, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 155 mid. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• loc Tbnpa, 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.l)
• parcata do teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent preț 10.000 euro parcela, neg., tel, 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, 2300 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• SkMria, la DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• la 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent, preț 15 euro mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Intravilan, zona DN7, st 3300, fs 50 mp, apă 
ga2, 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)
• intravilan, zona Prelungirea Vulcan, st 5.000 
mp, fs 150 mp, curent, gaz în apropiere, apă 
acces la două 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, 
0720/387898 0740/914688 (Casa Betania)
• Hravflan, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, în zonă rezidențială toate faci
litățile, 10 parcele vândute, preț 21 euro/mp, 
neg., tel. 0740/9144688, 0724/169303, 223400. 
(Casa Betania)
• teren scos din circuitul agricol, st 7900 mp, 
front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
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)
• Intravlan, st 5700 mp, la DN 7, situat între 
Sîntandrei șl 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)
• Hravlan, st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate și parcela, zona liceului 
Traian, preț 15 euro/mp, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Intravlan, st 2500 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 penbu 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 pontau închiriat apartament 2 camere, 
semidecomandate, contorizări, mobilat, zona 
centrală preț 90 euro, tel. 224298 0788/361782. 
(Garant Consulting)
• ofer ap. 3 camere, zona Dorobanți, amenajat 
ultramodern, utilat cu aparatură casnică 
modernă preț 450 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• ofer ap. 3 camere, zona Eminescu, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică mobilă și utilități 
ultramoderne, preț 350 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• zona Zăvoi s 500 mp, preț neg., faciMți. Tel. 
0726/269713,0746/891619. (Eurobuslness)
• Intravlan. oratabll construcție bloc de 
locuințe, 2560 mp, fs 20 mp, toate facilitățile, 
zona Dorobanți, preț 24 euro/mp, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• ințravBan, zona Ceangăi, loc de casă 715 mp, 
toate facilitățile, preț 37.000 euro, tel. 
0745/640728 0740/173103. (Mimason)
• Hravlan, zona Prelungirea Vulcan, loc de 
casă 857 mp, fs 14 m, fântână pe teren, seră 
beci, preț 540 milioane lei, tel. 0745/640728 
(Mimason)
• Hravlan, 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)
• Hravlan Crtotw, 1200 mp, posibilități apă 
gaz, curent, preț 8 euro/mp, tel. 718833, 
n745/093073. (Partener)

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

Vând spații comerciale (25)

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

Alte imobile (27)

• fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5500.000500 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
• zonă UtaH 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 300000 
RON, tel. 718833,0740/130413. fPr --

Chirii imobile (29)

• sa caută urgent de închiriat garsoniere șl 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Tel. 235208 0721/985258 
0721/744514,0724/620358. (Rocan 3000)
•ofer pentru închiriere garsonieră decoman
dată complet mobilată Duiliu Zamfirescu, 
preț 110 euro/ lună. Tei. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)

Vând teren (21)
• bi Deva și 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)

închiriez
HALĂ INDUSTRIALĂ 

în Orăștie.
Informații la telefon 

0723/382.799.

SC CONTAUDIT EVALEX SRL DEVA, 
în calitate de lichidator al SC AMIDIP SA CĂLAN, 
Str. Furnalistului, nr. 17/o, iud. Hunedoara, nr. Registru 
Comerțului J/20/950/2002, C.U.I. R15O56131, telefon 

0254.732.940, fax 0254.732.939,
- scoate b vânzare prin licitație 32.992 mp tetenner de sarcini, 
în intravilanul orașului Călan, CF 32 Crișeni, TOPO nr. 
989/5/1/1/2/1.
Ugfc^a va avea loc în 15.08.2005, ora IO, la sediul SC AMIDIP SA

- Praful de pornire al licitației este de 1,58 euro/mp.
- Persoanele interesate sunt invitate să depună până la data de 
12.08.2005 la sediul SC AMIDIP SA o garanție în sumă de 10% din 
valoprea terenului plecând de la prețul de pornire.
- In caz de m dți scare licitația se va relua în datele de 18 și 22 
august la aceeași oră.
LICHIDATOR
SC CONTAUDIT EVALEX SRL DEVA (26611)

•otar (Montară 2 camere, et 2, Dacia, mobi
lată contorizări, preț 90 euro/lună ușor nego
ciabil. Tel. 0740/17311», 206003. (Mimason) 
•ofer garai, sub bloc, In zona pieței, preț 70 
euro/lună tel. 0745/640728 (Mimason)
•olar 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 garaonlert sau ap. 2 camere, (ne)mo- 
bilat de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
••Iar hală st 370 mp, termopane, birou 
vestiar, curent trifazic, contorizări, tere 
aferent 600 mp, acces din D.N. Telefm. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
•ofer n regim noteiier camera mobilată in 
Deva, preț 700.000 lei/zi, tel. 0722/564004. 
(Prima- Invest)
•ofer spațiu comercial,22 mp, cameră-» bale, 
parter, zona Piață Deva, amenajat occidental, 
preț 150 euro/lună Tel.215212. (Prima-InvestJ 
•ofer ap, 2 camere decomandate, centrală ter
mică proprie, geamuri termopan, complet mo
bilat și utilat cu aragaz, frigider, tv color, 
mașină de spălat automzrtă zona I. Creangă 
preț 250 euro/lună tel. 0743/103622, 
0720/387896. (Casa Betania)

•ora nt 2 camere, circuit, centrala
termica proprie, complet mobilat și utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Dacia, 130 euro/lună 
Tel. 0724/169303,0743/103622. (Casa Betania) 
•ofer spit închiriere sau vindem spațiu 
comercial, s 250 mp, zonă centrală amenajat, 
la cheie, totul nou, preț neg. Tel. 0726/523833, 
0741/070108 (Eurobusiness)
•oferim spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală zona depozitelor, prețuri neg.. Tel. 
0726/523833,0741/070106. (Eurobuslness)
•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, negociabil. 
Telefoane 0741/070108 0726/523833: 
(Eurobusiness)
•garsontară mobBată, zona Strand, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
■casă 3 camere, bucătărie, bale, încălzire 
centrală Podele laminate, oresie. faianță ter
mopan, lavabil, confort, garaj 2 mașini, preț 
500 euro/ lună tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
•ofer pontau închiriat ap. 2 camere, zona 
Dacia, contorizări, gresie, faianță parchet, 
mobilat. Preț 100 euro, tel. 0745-666447. 
(Rubin's Home)
•ofer pontau închiriat garsonieră zonă ultra
centrală contorizări, amenajată preț 90 euro, 
tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
• ofertai spre închiriere garsoniere și aparta
mente, mobilate și utilate, pe diferite zone, de la 
80 euro/lună până la 300 euro pe lună Tel. 
0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)

Căutăm tioby-sitter pi 
Germania!

Funuto româno ■ gormonă caută 
pontau fiul do 9 luni bcby-silter cu

■nfei neutru închiriere spațiu comercial.ame
najat, centrală termică st IM mp, Ideal bar- 
restaurant zonă foarte bună preț 7 euro/mp, 
negociabil. Telefoane 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WINSTANT: CREDITUL PENTRU 
NEVOI PERSONALE DE LA UNICREDIT. 
Nu renunța la visele tale. Se vor îndeplini.

Când vrei să-ți cumperi mașină, mobilă, vrei să-ți renovezi casa . 
sau pur și simplu vrei să-ți completezi o sumă deja existentă 
pentru o investiție, creditul pentru nevoi personale CREDINSTANT 
de la banca UniCredit este solu^a cea mai amplă.

Pe lângă asistența oferită de propriul tău consultant bancar 
(Personal Banker) pe parcursul procesului de acordare a creditului 
și ulterior, precum și asigurarea de viață oferită gratuit clienților 
pentru credite mai mari de 5000 euro sau 20.000 RON, la 
UniCredit te bucuri de multe alte avantaje!

Poți obține până la 5000 euro, fără girant și fără asigurare de

Banca acceptă o varietate largă de venituri provenite din salariu, 
chirii, profesii liberale și drepturi de autor.

Pentru a afla valoarea ratelor viitorului tău credit este de ajuns să 
folosești calculatorul de rate alăturat și vei afla imediat cinele 
care te interesează.

Cu CREDINSTANT, creditul pentru nevoi personale de la banca 
UniCredit, visele ți se pot îndeplini mai repede decât te aștepți.
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Vând ap. 1 camera (01)
• vând casă în Călan, grădină gaz metan, apă 
curentă preț negociabil. Tel. 0721/502582. Comemorări (76) Decese (75)

• uraent, cameră cămin, Deva, zona Dacia, 
mobilată și utilată, îmbunătățiri, preț 6500 euro, 
negociabil. Tel. 0721/356831.

Vând ap. 2 camere (03)
• 2 apartament! a 2 camere în comuna Ilia, preț 
negociabil. Tel. 0724/523823, 0724/065448 Sau 
0254/282375, după ora 17.
• dacomandita, Deva, 22 Decembrie, etaj 3 din 
4,2 balcoane, preț 34,000 euro, negociabil. Tel. 
0726/142377.

. * decomandata, Deva, str. Titu Majorescu, bloc 
jus cărămidă, etaj 3 din 4, parchet stejar, 
ijaitorizări, 63 mp, balcon închis, interior, boxă 

mscătorie sau schimb cu similar Cluj Napoca. 
130.000ron.TeI. 0741/210056.

• societate comercială angajează recepțio
nez--tarman, ospătari, bucătar cu expe
riență ajutor bucătar. Oferim condiții 
modeme de muncă salar motivant TeL 
210932,717398

• di mi parter, bloc cărămidă ultra
central. curte Interioară Deva Tel, 218660.
• Den, Dada modificări, îmbunătățiri, ideal 
cabinet medical, abc, etc, preț 15500 euro, nego
ciabil. Tel. 0726/142377.
• Den, Emlnei. , pentru locuit sau spațiu 
comercial, preț 20.900 euro. Tel. 0723/335189.
• Den, Gojdu, vizavi de Școala Generală Nr. 4, 

preț negociabil. Tel. 231241.
• Den, Uu Manlu, etaj 2, parchet, apometre, 2 
focuri gaz, bloc cărămidă preț 1,1 mid lei, nego
ciabil. Tel. 0722/564004.
«Den, Ai . bl. 41, ap. 17, bloc din 
cărămidă confort 1 sporit, îmbunătățiri, conto
rizări complete, prețul pieței, negociabil, fără 
intermediari, merită văzut Tel. 225347.
• Den, Str. Teilor, contorizări, balcon închis, îm
bunătățiri, etaj 2, preț 650 milioane lei. Tel. 
0740/232043.
• Den, ultracentral, decomandate, bloc cără
midă beci, curte interioară ideal privatizare. Tel. 
218660.
• Den, d a ii, decomandate, cărămidă 
parter, curte interioară Ideal privatizare. Tel. 
218660.
• Din, ii ce L preț 15 mid. lei. Relații la 
tel. 0724/848493,0254/219764.
• Den, mu Dacia în fața Poliției Județene, 
semidecomandate, parter, ocupabil imediat, 
zonă liniștită preț negociabil, nu sunt agent 
imobiliar. Tel. 0721/679186,0726/170230.
• DațdA parter, preț 78000 ron, garsonieră 
amenajată complet preț 52000 ron șl teren 
intravilan 900 ■ 1800 mp, toate în Deva. Tel. 
0720/437889.
• se te, aver amenajat ocupabil
imediat etaj 1, zonă buna preț 670 milioane lei, 
negociabil. Tel. 235019.
• ultracentral, pater, gaz contorizat, bloc 
cărămidă curte interioară ideal privatizare. 
Deva Tel. 218660.

(-• grab AL Moților, etaj 1, Deva multiple îmbu
nătățiri, instalații sanitare noi, preț 610 milioane 
lei, bloc cărămidă Tel. 227698,0745/955443.
'• legeni, semidecnmandate, Dacia bl. 18 etaj
2, contorizări, gaz 2 focuri, repartitoare, ocupabil 
imediat și teren intravilan în comuna Cârjiți, st 

ggO mp. Tel. 226092,0722/722112.
• urgent semldecmandate, Deva zona
Minerului,’centrală termică gresie, faianță preț 
800 milioane lei, negociabil. Tel. 0721/356831.
• urge samldeeonrandate, zona Uzo Balcan, 
contorizări, gresie, faianță în baie și bucătărie, 
preț negociabil. Tel. 235019.

Cumpăr ap.2 camere (04)
■ regent, ofer prețui pieței, nu sunt agent 
imobiliar, tel. 0720/743834

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandata contorizări, 2 balcoane închise,
2 băi, preț convenabil în 2 rate, zonă comercială 

, favorabila cu spațiu disponibil pentru garaj. Tel. 
(0727/357313.

!
• decomandata, parter, Deva, Gojdu, zona Cer- 
nei, hol mare central, bucătărie, modificat, cen
trală termică, preț 1500 mid llei, neg. Tel. 218516.

f • decomandata, zona Magazinul Tineretului, 2 
băi, suprafață mare, parchet inclusiv în hol, fără 
îmbunătățin, preț 1.2 mid. lei. Tel. 0740/232043.
• Deva, hol mare, parchet, etaj intermediar, 
centrală termică bloc cărămida preț 35.000 
euro, negociabil. Tel. 0721/744514
• Deva, M bloc de cărămidă centrală 
termică gresie, faianță balcon închis, preț 1.080 
mid. lei, negociabil. Tel. 235019.
• mii data, Deva, zona Piață parter, 
totul contorizat, preț 33500 euro, negociabil. Tel. 
229622,0724/631494.
• ttnaria, contrai Relații la tel.0726/737953.
• wgant, dacomandata, contorizări, 2 balcoane, 
98 mp, etaj 1, bloc cărămidă zonă centrală preț 
1350 mid. lei, negociabil. Tel. 228615.
• urgent, decomandata, Deva, 1 Decembrie, 
ultracentral,termopan peste tot, gresie, faianță 
modificat, vedere deosebită preț 39.000 euro. 
Tel. 0740/232043.

Vând ap. 4 camere (07)
■ decomandata, etal 1, Deva, zona Piața
Centrală preț 15 mid. lei. Tel. 0745/253413.

Vând case, vile (13)
■ Deva, Baia Sărată 2 corpuri, amenajări 
modeme, centrală termică garaj, anexe, 
grădină st 750 mp. Tel. 228448,0722/347521.
o Den, VI Noi, 4 camere, bale, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală curte, grădină telefon, 
exclus Intermediari. Tel. 219588.
• Shnaria, canaflzare, 4 camere, curte, garaj, 
beci, grădină preț 2,250 mid. lei, negociabil. Tel. 
0723/686162,0720/505771.
• Shnaria, construcție nouă P+1, living, bucă
tărie, 2 băi, 2 dormitoare, scară interioară gea
muri termopan, încălzire centrală sc 130 mp, 
preț 1.900 mid. lei, neg 0720/505771,0723/686162.
• Smarta, zonă centrală 3 camere, bucătărie, st 
700 mp, preț 50.000 euro și casă bătrânească 
teren 1080 mp, preț 1 mid. lei, negociabil. Tel. 
0720/505771,0723/686162.
• Shmria, zona Marmosim, parter, Hying, 
bucătărie, baie, etaj, scară de lemn, 2 dormi
toare, baie superbă preț 2 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0723/686162,0720/505771.
• țigani, Deva, zonă centrală Str. 7 Noiembrie ■ 
Gojdu, 2 camere, bucătărie, cămară baie, sc 90 
mp, st 500 mp și teren pentru construcție casă în 
Zăvoi, str. M. Sadoveanu, st 2000 mp, preț 75.000 
euro, respectiv 25 euro/mp, negociabil. Tel. 
0727/724551.
• vând casă în Deva, zona Progresului; 4 
camere, bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi 
fructiferi și gazon, grădină de legume. Tel. 
214446. Exclus intermediari.
• vând, la casă o cameră bucătărie, baie cu 
cabină de duș, centrală termică parchet 
lamelar, gresie, faianță Deva, central. Preț nego
ciabil. Tel. 0726/972966.
• In Hațeg, str. M. Eminescu, nr. 26 A, 5 camere, 
bucătărie, baie, 23 ari. Informații latei. 770369, 
0744/910170.

Vând case la țarâ (17)
• 3 camere, cămară beci, curte mare, 
dependințe, preț negociabil în comuna Dobra, 
sat Făgețel, la 2 km de la șosea. Tel. 0724/523823, 
0724/065448 0254/282375.
• casă (vOă) P+M Șoimuș, apă gază 4 camere, 
bucătărie, 2 băi, 2 beciuri, living, garaj, terasă 
curte, grădină baltă cu pește, preț negociabil. 
Tel. 225046,0727/934959,0723/413086
• casă In comuna Băcia, 1700 mp teren plus 
grădină proiect casă nouă Tel 0724/368331.
• grădină teren arabil, 2 rânduri de case în 
curte, cu îmbunătățiri, situate în sat Gelmar, nr. 
42, la intrare în Geoagiu, Meteșan Maria.
• ta bnprejuimle Devei, preferabil zone cu posi
bilitate gaz, ofer maxim 900 milioane lei. Tel, 
0721/356831.
• la șosea, 12 km de Deva, 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.
• netarmlnată grâdhă 3800 mp, pădure 1/2, 
Boholt, comuna Șoimuș, utilități curent, apă 
posibilități gaz, preț 1,1 mid. lei, negociabil. Tel. 
0744/512073.

Vând garsoniere (19) Auto românești (36)
• 1 cameră baie, contorizări, podele laminate, 
preț 350 milioane leii negociabil. TeL 235019.
• Deva, cartier Dada, 2 camere, patter, parchet 
laminat, contorizări apă gaz, repartitoare, 
ocupabilă imediat, preț 550 milioane lei. Tel. 
220579.
• Deva, Mcra 15, Al. Crișului, bl. 52, etaj inter
mediar, contorizări, balcon închis, preț 550 
milioane lei. Tel. 0254/216903.
• Deva, zona Dacia. 20 mp. preț 310 milioane lei. 
Tel. 0726/142377.
• Deva, zona Dacia, gresie, faianță instalații 

sanitare nol.apdmetre, reparttoarft lavabil, preț 
42.000 ron, negociabil. Tel. 0724/779543.

• transformată dto apartament 2 camere, etaj 
1, zona Dada, recent renovată cu îmbunătățiri, 
preț 650 milioane lei, negociabil. Tel, 228109, 
după ora 16
• urgent, dwomai zona fada 25 mp, 
ocupabilă imediat, preț 13500 euro, negociabil. 
Tel. 0726/142377.
• urgent, zonă foarte bună Simeria sau schimb 
cu apartament 2 camere plus diferență 200 
milioane lei. Vând casă modestă în Simeria preț 
600 milioane lei. Tel. 261268.

Vând terenuri (21)
• 10 partale teren a 500 mp, zona Căprioara. 
Relații la tel. 211124.
• 2300 mp intravilan în Deva, Str.Alunului, zonă 
agrement, case de vacanță Tel. 227242.
• 24700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF. Tel. 212272,0723/732560.
• arabUtnte Turdaș și Turmaș, 2 parcele de 1 ha 
fiecare, preț 3 euro mp, ușor negociabil, facilități 
curent apă Tel. 0723/686162,0720/505771.
• arabi, 6 ha, lângă șosea, la asfalt zona Berth
elot 4 km de Hațeg. Tel. 770687.
• Deva, Intravlan, utilități, st 900 ■ 1800 mp, preț 
4-9 euro mp. Tel. 0720/437889.
• fiSnk cu pomrjieritru'casăâe vacanță în 
Clopotlva, comuna Râu de Mori. Informații tel. 
0744/117184.
• Intravlan 3600 mp în Băcia cu toate facilitățile: 
apă canalizare, curent gaz, preț 4 euro/mp. Tel. 
233974,0724/388452.
• intravlan 4626 mp și două construcții cu câte 
două camere fiecare in Tâmpa (CF 166/1) la 1 km 
de Simeria. Posibilități racordare la gaz, apă 
curentă canalizare, toate în fața porții. Tel. 
0788/469152 sau (254/212803.
• Intravlan pentru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la 
poartă Tel. 0746/029058,220269 după ora 16.

• Intravilan pentru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt, 5000 mp, gaz, curent la poartă Tel. 
zilnic, 0744/641821.
• inb Iar Simeria, zonă bună 400 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, apă gaz, curent preț 9 euro mp 
negociabil. Tel. 0720/505771,0723/686162.
• Hravlan, coratruM Deva, zona Piața rușilor. 
Tel. 0254/771976, orele 9-17, 0721/232648 
0254/777507.
• Intravilan, construM, preț avantajos. Tel. 
221811.
• Intravian, loc de casă în Tâmpa, st 1700 mp, 
fs 17 m, curent gaz, apă canal, vecinătate 
imediată „Streiul Mic", preț 500 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0726/404011, 0726/118427, 
0354/402235.
• Hravlan, loc de casă Simeria, 400 mp, gaz, 
apă curent lângă teren, preț 9 euro mp. Tel. 
0720/505771,0723/686162.
• teren plus casă 2 camere, 1000 mp, zona 
Șoimuș, drum Boholt, preț 1 mid. lei. Tel. 
0745/253413,218234.

Vând spații comerciale (25)
• Deva, Str. Minerului, impecabil, multiple 
îmbunătățiri, preț avantajos. Tel. 0723/308242.
• spațiu nefolosit recent amenajat la parter 
bloc, preț 65.000 ron. Tel. 0721/258860.

Vând alte imobile (27)
• vând solar raze UV și IR reglabil, preț nego
ciabil. Tel. 0720/743834.

Imobile chirii (29)
• caut pentru închiriere garsonieră sau aparta
ment 2 camere, mobilat contorizări, Deva, 
Progresului, ofer 60 - 80 euro, termen lung, doar 
Cu acceptul vizei de flotant Tel. 0746/779585.
• 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 regent apartament 2 camere, 
mobilat Deva, Str. Minerului, preț 60 euro/lună 
fără intermediari. Tel. 0721/553868.
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere 
Deva complet mobilat și contorizat preț 100 
euro/lună Tel. 215212.
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere 
semidecomandate, contorizări, Deva zona 
Dacia semimobilat, preț 70 euro/lună plus 
garanție. Tel. 0721/356831.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
ocupabil imediat Deva zona Dacia - Bălcescu, 
mobilat utilat preț 85 euro. Tel. 0722/262664, 
0745/233944,219377.
• ofer spre închiriere spațiu comercial, 45 mp, 
baie, cameră depozit, preț 400 euro/lună Tel. 
0721/356831.

S-au scurs 2 ani de când scumpa noastră soție, mamă și 
bunică

ELZA HÂRȘEU
a părăsit această lume. Nu te vom uita niciodată scumpa și 
draga noastră. Dumnezeu să te odihnească în pace. Familia

• primesc In gazdă 2 salariate cu program 
dimineața, condiții foarte bune, Deva, Bdul 22 
Decembrie, deasupra Băncii Carpatica, preț 1.2 
milioane lei, cheltuieli incluse. Tel. 221279.
• primesc ta gazdă o fată sau o angajată 
nefumătoare, preț 1 milion lei, fără taxe. Tel. 
0723/702557,0724/373664.

Imobile schimb (30)
• schkri apartament 3 camere decomandate, 
contorizări, 98 mp, etaj 1, zonă centrală cu 
apartament 2 camere zonă bună plus diferență 
Tel. 228615.

• vând Are 243 D, motor Brașov, plus remorcă 
15 tone, stare bună de funcționare, acte la zi. 
Tel. 245874,07237335189.
• vând Dada 1310, af 1988 culoare roșie, VT 
2008 rovinietă și asigurare, preț 32 milioane lei, 
negociabil. Tel. 775470.
• vând Dada 1410, VT 2006, af 1995, taxe la zi, 
culoare albă stare ireproșabilă multiple 
îmbunătățiri, preț67 milioane lei, negociabil. Tel. 
0726/369313.
• vând Dada break, af 1997, caroserie și motor 
foarte bune, preț 75 milioane lei, negociabil. Tel. 
0726/080402.
• vând NS perfectă stare de funcționare, înma
triculat, preț negociabil. Tel. 0740/847728
• vând urgent Dacia 1410, af 1995, VT 2006, 
multiple îmbunătățiri, taxe la zi, stare 
ireproșabilă preț67 milioane lei, negociabil.Tel. 
0726/369313.
• vând Dada 1310, af 1997, culoare albastru 
metalizat Dotări: GPL omologat alarmă preț 80 
milioane lei, negociabil. Relații latei. 0720/195199 
sau 232783.

Auto strâine (37)
• vând Daewoo Matiz, model E, an de fabricație
2005. Tel. 0723/270348

Camioane, remorci (39)
• vând remorcă 8 to, basculabilă înscrisă și 
tractor U 650 cu troliu adaptat și șaibă circulara, 
preț 1700 euro. Tel. 0254/648096,0741/571268
• vând remorcă auto Rema, nouă RAR 2007, PF, 
NN, CI, af 2004, max autorizat 450 kg, acoperită 
preț negociabil. Tel. 0741/121638

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

■ vând presă de balotat cositoare rotativă 
greblă fân, semănătoare porumb. Tel. 
0727/272307.
• vând sUvdtar electric 25 to, stare foarte bună 
preț negociabil. Tel. 0722/314123.

• vând tractoare to 2,3 șl 4 pistoane cu 
simplă șl dublă te, combină FAR 
masa oe 2,70 m Diesel, In stare de 
funcționare, pluguri cu 2 • 3 brăzdai-*,  cosi
tori cu tambur!, etc. TeL 0722/218747.

• vând taf în stare de funcționare, preț nego
ciabil. Tel. 0254/224077,0726/534931.
• vând tractoare U 650 cu plug, perfectă stare 
de funcționare, preț negociabil. Tel. 0740/847728

Piese iccesorii (42)
e vând7 cauciucuri ,4noi nouțe, 3 puțin folosite 
t- camere, 1200/18 preț foarte avantajos. Tel. 
0741/121638 0723/053393.
• vând aide viteze 4 trepte de VW Golf Diesel, 
preț 50 euro. Deva, tel. 0722/629058
• vând dfertta piese Lada, noi, originale, bloc 
motor, vibrochen, ax came, aripi față parbrize 
noi, etc. Tel. 770687.

Garaje (43)
• tochtoez gara) pe termen lung, situat în zonă 
centrală Tel. 0254/215202. între Orele 17-21.

Mobilier și interioare (47)
• vând bMoteca 4 corpuri, fără dulap, stare 
foarte bună preț 3500.000 lei, negociabil. Tel. 
0254/211363,0727/718081.
• vând birou pentru elevi, 3 sertare, stare bună 
preț 600.000 lei, negociabil. Tel. 227908
• vând cadă baie din fontă chiuvetă bucătărie 
și baie, calorifere fontă Tel. 0745/202164.
• vând Ieftin colțar cu fotoliu sufragerie, masă 
bucătărie, 4 scaune tapițate, canapea 2 per
soane, nouă masă tv, calorifer 18 elemenți, 
bibliotecă cu birou atașabil, oglindă mare 
sculptură lemn cireș Tel. 224891.
• vând masă bucătărie 300.000 lei, măsuță tv pe 
role 700.000 iei, geamuri 200.000 lei. Tel. 
0722/161644.
• vând mobilă recamier, bibliotecă dulap, 
masă covoare, aragaz cu butelie, preț foarte 
convenabil. Tel. 228905.
• vând regent 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 regent 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 funcționare, preț 2 
milioane lei, negociabil, Tel. 221279.
■ vând tv color Megavision, diagonala 51 cm, 
teletext, telecomandă preț 3.200.000 lei, nego
ciabil. Tel. 0720/743834.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând deck Akai, preț 150 ron și balanță 
analitică 200 g, electrica, preț negociabil. Tel. 
0740/850728.

• vând playstation 2. Tel. 0724/433846.
• vând radto-casetofon Trident, radio Vef, alte 
tipuri de radio, tv color Grunding, tv sport alb 
negru, geantă Diplomat cu cifru. Tel. 
0723/065318,716359.
• vând videorecorder cu telecomandă 1,2 
milioane lei, tv Panasonic model 2000, diagonala
70 cm. Tel. 0745/253413,218234.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând Motorola C 350, ecran color polifonic, 
stare perfectă preț 2 milioane lei, negociabil. Tel. 
0745/633373.
• vând Nolda 5110 + SIM, preț 12 milioane lei și 
Nokia 6600 la 200 euro, negociabil. Tel. 
0722/161644.
■ vând telefoane Siemens M 351 și Siemens A 
50, preț negociabil, stare impecabilă tel. 
0720/743834.
• vând telefon LG 8000, video, Internet, e-mail, 
model deosebit, preț 200 euro, negociabil. Tel. 
0745/633373.
• vând telefon Siemens A 35, stare perfectă preț 
400.000 lei. Tel. 0745/633373.
• vând aparat foto profesional Olympus, OM 2 
înzestrat cu obiective și zoom 35.200 mm, tele- 
convertor X2, blitz profesional Metz32 CT3 cu 4 
acumulatori R6, 700 ron, negociabil. Tel. 
0745/799746.
• vând urgent 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)

• vând monitor color „Șampo” de 15„ perfectă 
stare, preț 100 ron, Deva. Tel. 0722/629058.

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

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

Materiale de construcții (53)
• mobiler Ai pal și lemn masiv debitare 
bușteni. Tei. 0744/567736,0722/532715.
• vând cărămidă din demolări 20 mc, preț 
1.200000 lei mc, urgent Tel. 0723/335189.

Electrocasnice (56)
• vând candelabra cristal, perfectă stare, cu 3 
becuri, preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând frigider Arctic, preț 35 milioane lei și ladă

4 sertare, fără motor 25 milioane lei. Tel. 
0720/432448.0254/213483.
• vând mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661001 ■ 2505013, perfectă funcționare, 
vechime peste 100 ani, preț negociabil. Tel. 
212272 0723/732560.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

■ ofer gratuit pui pisică curați și jucăuși. Tei. 
0722/561560.
• căutăm gazdă pe perioada concediului pentru 
un pisic educat Oferim mâncarea și taxă la 
înțelegere. Tel. 222441 după ora 21 și 
0723/973283.
• vând vacă gestantă în luna a șasea. Informații 
Bârsău, nr. 105, familia Pavel.
• vând vlțea 6 luni, 2 scroafe cu 17 purcei, Alexoi 
Emil, Petreni, comuna Băcia nr. 18

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

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

Instrumente muzicale (60)
• vând vocoder vocalist Dlgitech, ideal pentru 
soliști vocali și studiouri, Sequencer Korg, 
pianină Lipatti, Deva Tel. 0722/629058

Altele (61)
• caut partener serios pentru a vinde țuică de 
prune, 60.000 lei/litru. Tel.0747/913207.
• oferim la cele mai reduse prețuri sucuri 
Florida de calitate superioară sifonate la sticle 
pet de 2 litri și nesifonate la sticle pet de 3 litri, 
gamă de 8 sortimente, Deva Tel. 0745/096675, 
235320,202057.
• ofertai la prețuri minime, îmbuteliate sau vrac, 
siropuri concentrate pentru dozatoare Tec, 
profit 400%, sifonerii și uz casnic, gamă 8 -12 
sortimente. Tel. 235320,0745/096675,212057.
• vând ceas de mână Doxa perfectă 
funcționare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.
• vând cea*  de mână elvețian Longines cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 150 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• a npări ai pescăresc folosit, la preț rezo
nabil. Tel. 228748 zilnic.
• vând baterie piramidală creștere găini 
ouătoare. Tel. 0254/210977, după ora 16.

Pierderi (62)
• pierdut 2 pașapoarte germane și un certificat 
de deces. Găsitorului recompensă. Tel. 
0744/579419.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Pădurean Alin, din Ostrov. Se declară nul.

Soția Ditia, fiul Nicolae și nora 
Steluța 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!

Nașa Cornelia cu nepoții Mitică, Mioara, Alexandru și 
Adrian sunt alături de familia Mateș la greaua durere prici
nuită de decesul celui care a fost

MATEȘ NICOLAE
din Deva. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Membrii Filialei Deva a Uniunii Naționale a Cadrelor 
Militare în Rezervă și în Retragere aduc un ultim omagiu 
celui care a fost

locotenent colonel (r) MATEȘ NICOLAE
Sincere condoleanțe familiei. Nu te vom uita drag camarad.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Șerban Ileana. Se declară nul.
• pleiriut certificat de înregistrare emis de ORC 
Hunedoara Deva al SC Rominstal SRL Petroșani. 
Se declară nul.
• pierdut permis de conducere pe numele 
Grozav Paul Dragomir. Găsitorului recompensă. 
Tel. 0722/393767.

Apeluri (65)
• famlle serioasă caută pentru întreținere 
bătrâni care nu au urmași, contra locuință (casă 
sau apartament) în județul Hunedoara sau Alba 
Vă rog sunați latei. 0258/811362.

Matrimoniale (69)
• an 37 ani, 164/54, brunetă ochi verzi, serioa
să doresc cunoștință cu domn 38-43 ani, realizat 
material, auto, pentru o relație de prie- 
tenie/căsâtorie. Tel. 0726/613054.
• Intelectual, singur, 49/180/70, din Deva caut 
doamnâ/domnișoară singură suplă până în 55 
kg, pentru o relație sinceră. Mesaje la 
freenicu2@yahoo.com
• domn 43 ani, 170/70, doresc cunoștință cu o 
doamnă pentru căsătorie. Pentru contacte, tel. 
0721/170245.

Prestări servicii (72)

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

• chitarist cu experiență îmi ofer serviciile unei 
formații pentru a cânta la petreceri, Deva Tel. 
0722/629058
• 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.
• transport mobiâ cu auto de 12 to și 14 mc, L 
3,5 m, I 2,2 și înălțime 1,8 m. Tel. 225578, 
0744/934462.

Oferte locuri de muncă (74)
• locuri A muncă în Portugalia. Pentru relații 
suplimentare trimite plic timbrat sau 1 leu la OP 
1, CP 237 Deva
• vrei să câștigi între 300 - 500 dolari săptămânal 
lucrând acasă? Trimite plic timbrat autoadresat 
la OP 1, CP 9 Simeria nu vei regreta

Vinzi

Cumperi 

închiriezi

Schimbi

Cauți

• societate merdalâ angajează persoa
nă cunoscătoare PC nivel avansat, 
cunoscătoare limba engleză (cunoașterea 
limbii germane constituie avantaj), per
soană dinamică șl comunicativă Relații la 
teL 0254/214299 orele 9 - 1730 sau 
0722/631562 orele 10-18

• societate comercială cu sediul In Deva 
angajează economistă Cerințe: amaetințe 
operare calculator, disponibilitate la lucra 
peste proțeam, lucru In edspairimteți CV 
- ui la numărul de fax 0254/235126, 
Informații la tei 0744/511604.

• caut colaboratori în domeniul tranzacțiilor 
imobiliare pentru orașul Simeria, instruire gra
tuită Tel. 261268 0722/582097.

• SC Hldroterm SRL angajează cu carte de 
muncă -zolatori cu experiență minimum 2 
ani In hkholzolațil și termou Relații 
suplimentare la teL 0726/076256, 
0726/157383.

• SC Spicul Auriu SA producător făină 
caută distribuitori (persoane juridice) 
pentru a acorda exclusivitate to zonele 
Petroșani, Orăștie, Hațeg, Deva, Abaduliă 
Sibiu Tel 0254/713030,0741/091163.

• SC Fila If KL cu seAil In . așii 
Hațeg, str. A Vlaicu, nr. 2, angajează 
personal calfflcat to meseriile de brutar, 
modelator și cocător. Informații la sediul 
societății sau la teL 770182,0722/435609.

mailto:freenicu2@yahoo.com
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• Gripat Actorul Brad Pitt s-a internat 
într-un spital din Los Angeles luni seară, 
după ce a acuzat simptomele unei gripe.

• în șvaițer Poliția elvețiană a instalat 
radare pentru depistarea excesului de viteză 
în obiecte care au forma unor bucăți uriașe 
de șvaițer și care au fost amplasate pe mar
ginea autostrăzilor.

„Mission: Impossible 3"
Londra (MF) - Actorul Tom Cruise a 

început la Roma filmările pentru „Mission: 
Impossible 3”. Filmările au fost amânate 
în 2004, după ce regizorul Joe Carnahan a 
demisionat din cauza „divergențelor cre
ative”. Proiectul a fost amânat cu mai mult 
de un an pentru a-i permite lui Cruise să 
găsească un nou regizor și să filmeze „War 
of the Worlds”,

Tom Cruise a determinat un blocaj în 
traficul din Roma în momentul în care, 
redevenit agentul special Ethan Hunt, a 
pilotat o barcă cu motor pe Tibru. Tom 
Cruise, care va filma la Roma până vineri, 
a zâmbit și a făcut * in mână mulțimii in 
pauza dintre cadre.

Stil de furt
Riga (MF) - Un bărbat 

care apărea în costumul 
lui Adam în fața tinere
lor de pe plajă, pentru a 
le determina să fugă și 
să le ia astfel bunurile, a 
fost arestat marți, în a- 
propiere de Riga, a anun
țat poliția letonă.

Mărturie
Los Angeles (MF) - 

Cameron Diaz>va depune 
mărturie la un tribunal 
din Los Angeles împotri
va unui fotograf care i-a 
falsificat semnătura pe 
mai multe formulare, i 
pentru a vinde poze făcu
te înainte ca actrița să ! 
devină celebră și în care I 
aceasta își expunea sâ
nii. John (42 ani) este j 
acuzat de tentativă de l 
furt, fals și sperjur.

Cameron Diaz a pozat ; 
pentru Rutter în 1992. în î 
2003, Rutter a contacta
t-o pe Diaz pentru a-i spu- ț 
ne că a primit oferte pen- j 
tru fotografii, dar e dis- î 
pus să i le vândă pentru i 
3,5 milioane de dolari. 
Diaz a chemat poliția, ca
re l-a arestat pe fotograf. =

cut vineri doi pui la centrul de cercetare 
Wolong din provincia chineză Siehuan.

(Foto: EPA)
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Trapa Spice Girls revine
Londra (MF) - Spice Girls intenționează 

să scoată pe piață un nou album în cursul 
anului viitor, iar componentele trupei s-au 
apucat deja de înregistrări. Albumul este 
înregistrat separat de fiecare dintre com
ponente, pentru că acestea nu s-au putut 
înțelege asupra locului unde să înregistreze 
melodiile. înregistrările vor fi mixate.

Mel C și Emma Bunton vor face înre
gistrările pentru noul album la Londra, Geri 
Halliwell se va ocupa de acest lucru în 
sudul Franței, Victoria Beckham rămâne la 
Madrid, în timp ce Mel B va face înre
gistrări la Los Angeles.

cutins».

Concert Queen în Hyde Park
■ Va fi dedicat servici
ilor de intervenție impli
cate în operațiunile de 
salvare din Londra.

Londra (MF) - Trupa Queen 
a invitat angajații serviciilor 
de urgență care s-au ocupat 
de operațiunile de salvare de 
după atentatele de la Londra 
să ia parte la concertul său de 
vineri din Hyde Park. Solis
tul Queen, Paul Rodgers,

Johnny Depp
(Foto: EPA)

Așteaptă 
să fie
cerut
Londra (MF) Actorul 
Johnny Depp a 
recunoscut că 
așteaptă să fie cerut 
în căsătorie de iubita 
sa, dar ezită să facă 
acest pas pentru â 
nu „strica" numele 
Vanessa Paradis. „Ar 
fi un dezastru să se 
numească Paradis- 
Depp. Acest nume 
nu ar mai avea nimic 
special", a mărturisit 
el. în afară de prob
lema numelui, 
actorul în vârstă de 
41 ani consideră că, 
din punctul său de 
vedere, el și Vanessa 
sunt deja soț și soție, 
având în vedere că 
trăiesc împreună de 
șapte ani și au doi 
cope Împreună.

Fosile foarte bine păstrate
■ Aparțin unor organis
me care au trăit pe fun
dul oceanelor acum 550 
de milioane de ani.

Beijing (MF) - Fosilele des
coperite în sudul Chinei apar
țin unora dintre cele mai 
vechi forme complexe de via
ță cunoscute de cercetători.

Organismele respective au 
dispărut înainte de Cambrian, 
în urmă cu circa 540 de mi
lioane de ani, când au apărut 
majoritatea grupelor de ani
male. Chiar dacă fosilele des
coperite nu sunt înrudite cu 
nici una dintre speciile mo
deme,- ele prezintă asemănări 
cu fungii, lichenii și algele.

Multe dintre organismele 
descoperite au apărut în ur

Coliziune între trei trenuri
■ Accidentul feroviar 
din Pakistan s-a soldat 
cu cel puțin 150 de 
morți și 1.000 de răniți.

Ghotki (MF) - Cel puțin 150 
de persoane au murit și 1.000 
au fost rănite, ieri dimineață, 
în accidentul feroviar produs 
în sudul Pakistanului - cel 
mai grav înregistrat în aceas
tă țară în ultimii zece ani, au 
anunțat responsabilii locali.

Accidentul s-a produs în 
gara Sarhad, din apropierea 
localității Ghotki, la 400 de 
kilometri nord-est de Karachi, 
pe o importantă arteră fero
viară, care asigură legătura 
dintre cele mai mari două 
orașe ale Pakistanului, Kara
chi și Lahore.

„Este un spectacol înspăi- 
mântător. Sunt cadavre peste cular.

Bolnavu evacuați (Foto: epa)

dorește ca acest concert să se 
transforme într-un tribut 
adus muncii serviciilor de 
urgență. La concert sunt aș
teptați circa 85.000 spectatori. 
„Am fost în Germania pentru 
un concert și am revenit joi 
dimineață să vedem ce se 
întâmplă. Am fost extrem de 
șocați și de întristați”, a de
clarat chitaristul Brian May.

Concertul e primul pe care 
formația îl ține în Hyde Park 
după 29 ani. Pe scenă vor mai 
urca Razorlight, Justin și Dan 
Hawkins de la The Darkness 
și comicul Peter Kay.

Un concert gratuit, care se 
va derula sub deviza „Londra 
unită”, va avea loc sâmbătă 
în capitala britanică, în Bur
gess Park, și va fi dedicat per
soanelor care au murit în cele 
patru atentate, a anunțat ieri 
Primăria londoneză.

mă cu circa 542-600 de milioa
ne de ani în urmă. Unele din
tre părțile corpului acestor 
organisme erau moi, motiv 
pentru care amprenta lor nu 
a rămas în rocă. Cercetătorii 
au descoperit că aceste fosile 
s-au păstrat și în straturile de 
calcar.

Fosilele descoperite aparțin 
unor organisme compuse din- 
tr-o axă centrală la care erau 
legate structuri tubulare sub 
forma unui evantai. Biologii 
cred că respectivele forme de 
viață stăteau în poziție ori
zontală pe fundul oceanelor.

Fosilele au oferit informații 
fără precedent în legătură cu 
modul în care era format cor
pul primelor organisme mul
ticelulare de acum aproape o 
jumătate de miliard de ani.

Armata și echipele de intervenție caută supraviețuitori (Foto: epa)

tot, oamenii plâng, părinții își 
caută copiii, femeile își caută 
soții”, a relatat un martor o-

Incendiu noaptea la un spital
salvare, incendiul a izbucnit,San Jose (MF) - Cel puțin 

17 persoane și-au pierdut 
viața, în noaptea de luni spre 
marți, într-un incendiu care 
a izbucnit la un spital din San 
Jose, capitala statului Costa 
Rica, a anunțat Crucea Roșie.

Victimele sunt 16 pacienți 
și o infirmieră. Bolnavii au 
fost evacuați către alte secții 
ale spitalului sau către alte 
clinici. Potrivit serviciilor de

(Foto: Traian Mânu)
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Trenul Quetta Express sta
ționa în gară pentru rezolva
rea unei probleme tehnice.
când un alt tren, Karachi Ex-

dintr-o cauză încă nedetermi
nată, în jurul orei 2:00 dimi
neața, după toate probabilită
țile la etajul al patrulea al spi
talului Rafael Angel Calderon 
Guardia - una dintre cele trei 
instituții medicale adminis
trate de serviciile publice de 
asigurări sociale. Pompierii 
reușiseră până în zori să con
troleze flăcările. 

press, a intrat în coliziune cu 
el. în urma impactului, val 
goane ale celor două trenuri 
au fost proiectate pe- o lin», 
ferată vecină în momentul în 
care trecea un al treilea tren, 
Tez Gam Express, a explicat 
Shakeel Durrani, președintele 
companiei publice Pakistan 
Railways.
Blocați între rămășițe

16 vagoane, ocupate fiecare 
de câte circa 60 de pasageri, 
au fost lovite, a declarat un 
alt responsabil al Pakistan 
Railways. Potrivit acestuia, la 
originea accidentului se află 
proasta interpretare a unui 
semnal luminos.

La cinci ore după accident, 
sute de pasageri erau încă 
blocați între rămășițele tre
nurilor.

Alice Cooper a susținut 
marți un concert |n ca
drul Festivalului de Jazz 
de la Montreux,"EWeția.

(Foto: EPA)


