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Deva (C.M.) -„Războiul” dintre Direcția pentru’ Sport a Județului și Cetate Deva pentru accesul la Sala Sportu-
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■ Singura echipă de- 
veană din L.N. de 
handbal se antrenează 
la... Hunedoara. 

• Retrospectivă. Artistul plastic, prof. Erneist Kovacs vernisează astăzi, la Galeria de Artă „Forma", ora 16.00, o expoziție retrospectivă în care, alături de lucrările sale sunt expuse și câteva ale elevilor săi.• Pe simezele galeriei devene sunt expuse lucrări de sculptară, pictură și grafică. (S.B.)
• Vom avea anticipate! Deputatul PNL de Hunedoara, Dan Radu Rușanu ne-a declarat că în proporție de 90 la sută românii trebuie să se pregătească de alegeri anticipate. Deciziile privind data de desfășurare și modul de organizare a alegerilor vor fi luate în curând, prioritară fiind în acest moment ajutorarea sinistraților. (C.P.)

rilor, izbucnit în perioada în care în Deva erau două echipe de handbal în Liga Națională, continuă și acum, deși U. Remin s-a desființat. Confirmând legea lui Murphy care susține că „un lucru care începe prost se termină și mai prost”, reprezentanții clubului și ai DSJ-ului nu reușesc să 

cadă la pace, iar de suferit suferă pregătirea handbalistelor. Astfel DSJ a interzis e- chipei Cetate accesul în Sala Sporturilor, invocând datorii neachitate, situație în care de la reluarea pregătirilor antrenamentele elevelor lui Liviu Jurcă s-au derulat fie la Pădurea Bejan, fie la o sală din 

Hunedoara. „îmi vine să renunț la finanțarea echipei și la ideea de a face performanță. De parcă nu ar fi suficiente probleme cu jucătoarele, iată că și autoritățile - care âr trebui să mă ajute - îmi caută nod în papură”, preciza Marian Muntean, finanțatorul echipei devene. /p.7

autoritățile se„piaptănă anticipattrei sferturi din Româ-, : '1 / nia se zvârcolește sub Sjviituri, /p.5 (Foto: EPA) ■:-S;

O .5 1 66 ■ Consilierii PSD au 
atacat plimbările, pe 
banii publici, în străi
nătate ale liberalilor.
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Pagube produse de inundații
Pre ipitațiile abundent* din ultima perioadă au afectai 

sute de mii de hectare de terenuri agricole cultivate.
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Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@inforrntnedla.ro

Deva - Ieri, în finalul ședinței Consiliului Local al Primăriei Deva, consilierii

Grafoii Curentul liber, Ministerul Agriculturii

Advertlsin

Alte percheziții
Deva (T.S.) - Lucrătorii Centrului Zonal de Combatere a Crimei Organizate și Antidrog au efectuat, miercuri, o nouă serie de percheziții în mai multe localități din județ. Potrivit procurorului adjunct general, Augustin Lazăr, au fost vizate mai multe locații în care se presupune că ar i activat membrii rețelei de trafic de aur. „Fiind o anchetă în desfășurare nu putem oferi amănunte despre rezultatele perchezițiilor. Ele vor fi făcute publice la momentul Dotrivit”. a mai snus

PSD au ieșit la atac împotriva celor liberali. Aceștia le-au reproșat ușurința cu care sunt finanțate de la bugetul local, plimbările în străinătate ale unora dintre aleși. „Am precizat că este inadmisibil ca unele persoane să fie pur și simplu abonate la fonduri de la buget pentru deplasări în străinătate. Mă refer aici la consilierul PNL Sandu Bor- 

Liceenii hunedoreni care au promovat examenul de bacalaureat au primit diplomele cu care se vor îndrepta spre facultățile dorite. I (Foto: Traian Mânu)

beanu sau, de ce nu, la primarul Mircia Muntean. Care ba e plecat în Finlanda, ba în China sau cine știe pe unde, în plus, odată plecați, iau cu ei o echipă destul de numeroasă. Astfel s-a ajuns ca, în decurs de șase luni, deplasările în- străinătate să ne coste peste 500 de milioane de lei”, susține Florin Ghergan, consilier PSD.
*

Stare de 
urgență

București (C.P.) - Premierul Tăriceanu i-a convocat, pentru astăzi, pe membrii Comitetului Național pentru Situații de Urgență, pentru a evalua situația din zonele inundate și a decide măsurile care trebuie aplicate în continuare. Guvernul a decis să acorde ajutoare de urgență sinistraților din zonele calamitate. La ședință vor participa reprezentanții a șapte ministere. Ei vor analiza datele primite de la autoritățile locale.
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•Tribunalul Special Irakian (TSI), care îi judecă pe Saddam Hussein și pe mai mulți membri ai fostului regim,,a încheiat maimult de 80 la sută din anchete. TSI a fost înființat de SUA pentru a judeca crimele comise de regimul lui Saddam.
• Cadavrele a 11 sunniți, printre care și cel al unui imam, au fost descoperite la Bagdad, a anunțat una dintre principalele organizații sunnite, cerând deschiderea unei anchete privind moartea acestor persoane, ucise după ce fuseseră arestate de poliție.

Eliberați
Gaza (MF) ■ Un cetățean britanic și un austriac răpiți în nordul Fâșiei Gaza au fost eliberați miercuri. Cei doi bărbați au fost răpiți în noaptea de marți spre miercuri, în apropierea domiciliului lor din Gaza și conduși în tabăra de refugiați de lângă Bu- reij, de către membrii u- nei familii care, prin acțiunea lor, voiau să facă presiuni asupra Autorității Palestiniene pentru a le elibera șapte rude.

Rebeli morți
Kabul (MF) - Forțele americane și afgane au ucis 17 rebeli în cursul a două zile de lupte în sudul Afganistanului, a anunțat ieri contingentul SUA din această țară. Rebelii, presupuși ta- libani, au fost uciși luni și marți, în districtul Deh Chopan, un bastion al insurecției din provincia Zabul. 23 de persoane au fost interogate în legătură cu luptele care s-au desfășurat la extremitatea de nord-est a „triunghiului negru” din sudul Afganistanului, unde circa o sută de rebeli au fost uciși în iunie, într-una din cele mai importante operațiuni conduse de coaliția internațională de la înlăturarea regimului fundamentalist taliban, la sfârșitul lui 2001.

j Călin Popescu Tă- 
! riceanu (Foto:-arhivă) 

I Tăriceanu 
j aîntre- 
| rupt 
| ședința

București (MF) - Pre- 
; mierul Călin Popescu 
j Tăriceanu a întrerupt, 

pentru un minut, șe- 
j dința de feri a Guver

nului, pentru a păstra 
j un moment de recu- 
: legere pentru victi- 
i mele atentatului te- 
-| rorist de la Wndra, 
ț produs în urmă cu oi 
j săptămână. Executi- 
i ^î a’dedscaferi,^ 

iulie, la ora 14.00, să 
fie păstrat un mo
ment de reculegere 

i pe întreg teritoriul 
i României, în memo- 
j ria victimelor atenta- 
î telor teroriste de la .

Londra. Cele patru 
explozii care au avut 

; loc joia trecută, la
Londra, s-au soldat 
cu cel puțin 52 de 
morți și 700 de. 
răniți, conform ulti
mului bilanț oficial.

Liberalii pregătesc listele
București (MF) - Parlamentarii PNL își vor putea păstra locurile pe listele electorale dacă vor îndeplini anumite criterii stabilite de conducerea partidului, a declarat ieri purtătorul de cuvânt al partidului, deputatul Eugen Nicolăescu.El a precizat că respectivele criterii vor fi elaborate de o comisie din care vor face parte, alături de Puiu Hașotti, Bogdan Ol- teanu, Gheorghe Flutur și Mihai Voicu.Surse din partid susțin însă că la ultima ședință a Comitetului Executiv s-ar fi decis înghețarea listelor electorale, urmând să fie eliminați numai parlamentarii care au creat probleme deosebite.Liderii partidului au mai convenit să nu introducă pe listele electorale reprezentanții PNL din administrația locală și centrală, respectiv prefecți sau secretari de stat, afirmă sursele citate.în perspectiva anticipatelor, liberalii mai vor să consolideze colaborarea cu PD, pentru a crește coerența Alianței.Deputatul liberal a mai spus că nu s-a definitivat calendarul anticipatelor, dar că alegerile vor avea loc în jurul datei de 16 octombrie.întrebat dacă Theodor Stolojan ar putea fi numit premier, purtătorul de cuvânt al PNL a evitat un răspuns explicit, spunând doar că, potrivit Constituției, Stolojan nu poate fi prim-ministru.
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

în centrul Londrei, mii de persoane au coborât pe străzi pentru a se reculege, în amintirea celor 
52 de morți și 700 de persoane rănite în atentatele de la 7 iulie (Foto: epa)

Tony Blair a ținut momentul de 
reculegere în Downing Street

Atentatele, atribuite al-Qaidei
■ Poliția l-a identificat 
pe liderul celor patru 
kamikaze ce au comis 
atentatele din Londra.

fi părăsit țara cu o zi înainte
Londra (MF) - Autoritățile de la Londra au atribuit în mod oficial atentatele de la 7 iulie rețelei al-Qaida, relatează AFP.Biroul premierului a postat ieri pe site-ul său Internet o listă cu atacurile comise în ultimii 12 ani de gruparea lui Osama ben Laden.în această listă apar șia-

, București (MF) - Reprezentanții Comisiei Europene sunt preocupați de situația politică din România și speră că a- ceasta nu va încetini procesul de pregătire a aderării la UE, a declarat, ieri, comisarul european pentru politică regională, Danuta Hubner.Danuta Hubner nu a vrut să comenteze situația politică din România, precizând că este vorba despre o chestiune internă. Ea a spus, insă, că

tentatele comise joia trecutăla Londra, fiind prezentate de producerea atentatelor, drept a 31-a operațiune a rețelei al-Qaida.
Liderul celor patruPoliția londoneză crede că l-a identificat pe liderul celor patru presupuși kamikaze care au comis atacurile cu bombă de săptămâna trecută, conform cotidianului The Times.Acesta ar avea în jur de 30 de ani și ar fi de origine pakistaneză. El ar fi sosit în Marea Britaniș în luna trecută, iar detectivii bănuiesc că ar

Surse din serviciile de securitate îl suspectează că ar fi fost implicat și în alte operațiuni teroriste și că are legături cu susținători din Statele Unite ai rețelei al-Qaida.Anchetatorii îl mai bănuiesc că i-ar fi vizitat la Leeds pe autorii atentatelor și că el este cel care a stabilit țintele de la metroul londonez.Responsabilii pe probleme de securitate au declarat că este probabil ca liderul celor patru- să-și fi învățat recruții

cqm să detoneze simultan încărcăturile explozive. Membrii celulei teroriste ar fi refuzat să apeleze la ajutor din afara țării, pentru a reduce șansele de a fi descoperiți.Poliția încearcă să descopere dacă acest al cincilea atentator locuiește în Luton, unde se presupune că cei patru kamikaze au poposit înainte *de^  comiterea atentatelor și und^j au fost găsite materiale explozive în portbagajul unei mașini închiriate. Experții încă analizează aceast autoturism, căutând amprente.
•

de F.... .
oficialii eufopenisunt preocu
pați ultimele evoluții politice.Hubner și-a exprimat speranța că actualul context politie nu va avea un impact negativ asupra pregătirii aderării la UE.
Mai multă stabilitateHubner a ținut să precizeze că, în situația actuală, în România trebuie să „existe cât mai multă stabilitate cu putință”.

- întrebată dacă instituțiile autohtone au capacitatea, în acest moment, de a absorbi fondurile venite din partea UE, Danuta Huber a declarat că mai există încă probleme, deși România a avut o perioadă lungă de timp pentru pregătirea aderării.Ea a arătat că oficialitățile române mai au de rezolvat multe probleme legate de capacitatea -administrativă și de aplicarea legislației.

•x

Amânare
Ju ureșt (MF) Curtea ’ Constituțională amână pentru 21 septembrie dezbaterea sesizării referitoare la legea privind bunurile care au aparținut fostului suveran.Decizia a fost luată având în vedere necesitatea studierii unor documente care urmează să fie cerute autorități- | lor publice competente.
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■ De asemenea, Statele 
Unite ale Americii 
anunță intensificarea 
controalelor la granițe.

Bruxelles (MF) - Franța activat, după atentatele de la Londra, clauza de salvgardare a acordurilor Schengen, care permite reluarea temporară a controalelor Ia frontierele in- 
n............ .
Dacă nu sporim 
controalele atunci 
când la Londra 
sunt 50 de morii, 
atunci când s-o 
facem?

Nicolas Sarkozyterne ale UE, a anunțat miercuri ministrul de Interne, Nicolas Sarkozy.Clauza de salvgardare este activată de obicei cu ocazia u- nui eveniment așteptat, cum ar fi un summit sau o manifestație sportivă.

Statele Unite au anunțat, miercuri, o sporire a controalelor în rețeaua de,transport aerian pentru persoanele străine care intră pe teritoriul a- merican, precum și o restructurare a Departamentului pentru Securitate Internă, relatează AFP.Străinilor care vor intra pentru prima dată în Statele Unite „li se vor înregistra toate cele zece amprente digitale”, a declarat secretarul pentru Securitate Internă, Michael Chertoff.Până în prezent, vizitatorii străini care intrau pe teritoriul american cu transportul aerian trebuiau să lase două amprente digitale. Ei sunt, de asemenea, fotografiați. Măsurile, au fost luate după atentatele din 11 septembrie 2001.„Acest lucru va îmbunătăți net capacitatea noastră de a-i depista și de a-i contracara pe teroriștii care încearcă să intre în Statele Unite, fără însă ca măsura să stânjenească”, a declarat Chertoff.

Tancuri americane și soldați desfășurați la intrarea în sectorul afec
tat de deflagrații (Foto: epa)

Explozii în Zona Verde
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după aceea un kamikaze care se deplasa pe jos și-a detonat centura cu explozibili la aproximativ 100 de metri mai departe, în fața secției de poliție din Salhiyah, a precizat sursa.Poliția a arestat un bărbat

Bagdad (MF) - Un număr de cinci persoane au fost rănite de explozia unei mașini-cap- cană, care a fost urmată de un atentat sinucigaș, ieri, la intrarea în Zona Verde - sector protejat din centrul Bagdadului, unde se află amba- bănuit că ar putea fi un al sadele americană și britanică, a afirmat o sursă din Ministerul de Interne, informează AFP.în jurul orei locale 9.00 (8.00 ora României), o mașină- capcană a explodat la intrarea în acest sector, iar imediat
Redactor șef: Adrian Sălăgean
Redactori! Viorica Roman, Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara Pâs,
Daniel I. lancu, Raluca lovescu, Sanda Bocaniciu, Loredana Leah, Mihaela Tămaș, Tiberiu Stroia 
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța. Âtiia Kurta

doilea kamikaze, a adăugat această sursă.Miercuri, 32 de copii și ado- lescenți au fost uciși de un T kamikaze care și-a detonat mașina-capcană lângă militari americani care le ofereau dulciuri.
Abonamentul la Cuvântul liber costă 59.000 iei (5,9 RON) pentru

o lună, 169.000 lei (16,9 RON) pentru trei luni, 319.000 lei (31,9 RON) 
pentru șase luni și 599 000 lei (59,9 RON) pentru un an la
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• Taxi met riști amendați, un număr de 22de firme care efectuează transport de persoane în regim de taxi au fost verificate de inspectorii OPC Hunedoara. Valoarea amenzilor aplicate se ridică la 3600 lei noi. (C.P.)

Dosarele X la Orăstie?

vineri, 8 Iulie 1 - O tânără de 27 ------------------------------ J de ani, din Hunedoara a fost găsită moartă în apartamentul său, ucisă de fostul soț.- Premierul Tăriceanu a anunțat demararea procedurilor pentru alegeri anticipate.- Prefectul Vladu scoate la mezat ambele uzine producătoare de țevi din fontă ductilă.
sâmbătă, 9 Iulie - Profesorii hune- doreni așteaptă sărecupereze câteva miliarde de lei, în

■ Deși există victima, 
nimeni nu știe nimic 
despre un accident cu 
autor prins de poliție!

Tiberiu Stroia_______________
tiberlu^tro latini ormmedia.ro

Deva - Ora 13,00, Spitalul Județean. O femeie, având un picior rupt, povestește celor aflați pe culoar un accident de circulație. „Ieri seară, în jurul orei 23,00, în timp ce așteptam autobuzul în fața fabricii SEWS din Orăștie, am fost lovită de un autoturism alb (Opel sau Ford) cu număr

de înmatriculare din Sibiu. Șoferul a fugit de la locul accidentului, în urma căruia cred că mi-am fracturat un picior”, povestește femeia. Apoi continuă, susținând că Poliția l-a prins pe făptaș după aproximativ 30 de minute. în momentul în care i se face poză și i se dezvăluie faptul că se destăinuie presei lucrurile încep să se schimbe. Femeia, deși acceptă să fie fotografiată, nu vrea să spună nimic mai mult. Susține că așteaptă poliția să-și facă treaba și că preferă ca lucrurile să rămână în acest stadiu. în final, după ce este consultată

de medic, femeia este transportată în sala de operație, deoarece este necesară implantarea -unor șuruburi.
Poliția dă din umeriContactat telefonic, Viorel Călina comandantul secției de Poliție din municipiul Orăștie susține că nu are cunoștință de un accident de acest fel. „Sunați mai târziu pentru a face verificările necesare”, a spus Viorel Călina.Și... până la închiderea ediției nu am reușit să aflăm nimic. Nici da nici ba. Și totuși, accidentata există. Și povestea ei. Cu piciorul in ghips și o poveste 

fără sfârșitinstanță.- Punctele de intervenții în caz de accidente montane sunt asigurate în Retezat, prin cărăușie.- O factură de curent de 120 de milioanede lei a lăsat perplexă conducerea AJOFM.
luni, 11 Iulie - Fostul consilier prezidențial, Danlosif, apare drept beneficiar al auruluidacic.- 14 copii aflați în tabără în masivul Vâl- can, au fost salvați de salvamontiști, după ce în zonă s-a produs o alunecare de teren.- în județ traficul de ființe umane a atins cote îngrijorătoare, intrând în atenția UNICEF.

marțl, 19 iulie I' Martorii audlați în ------------------------------- - procesul interlopilor Spumă și Bibanu au respins acuzațiile procurorilor.- Promovabilitatea la bacalaureat în județ a fost de 95%, fiind luată și o notă de 10.- 90 de gospodării afectate, zeci de hectare de teren sub ape și un mort, arată bilanțul inundațiilor din Vale.miercuri, 13 Iulie I ' Șomerii aflați în ------ ------------------- -—J căutarea unui loc de muncă au preferat preselecțiâ pentru Spania. Din cei 22 de mii de șomeri hune- doreni, doar 75 au reușit înscrierea în baza de date OMFM.

ZIUcI Națională 
a Franței a fost 
marcată la Deva

asidue a Bi
bliotecii Jude
țene Hunedoara, 
Centrului Cultu
ral Francez 
Timișoara și 
Asociației 
„Fradev” Deva.

(Foto: Traian Mânu)

Barajele din județ rezista Cum să tragi statu-n piept

începe admiterea la liceu
Deva (R.I.) - Prima etapă a repartizării computerizate pe licee și școli de arte și meserii va avea loc sâmbătă, 16 iulie, pentru cei 161.976 de absolvenți de a VIII-a care au promovat testele naționale. Duminică, centrele de înscriere vor afișa lista absolvenților repartizați și a locurilor rămase neocupate, iar luni, liceele și școlile de arte și meserii vor afișa tabelele cu numele elevilor admiși. în județul Hunedoara vor participa la admiterea computerizată 3665 de elevi. Pentru absovenții de a VUI-a care nu au promovat testele naționale sau au rămas nerepartizați, se va organiza o a doua etapă de admitere, în perioada 18 iulie - 6 august. Dosarele de înscriere se vor depune începând cu 19 iulie, până pe 28 iulie.

■ Barajele de pe 
lacurile de acumulare 
nu au fost afectate de 
ploile torențiale căzute.

Deva (M.S.) - Barajele lacurilor de acumulare de la Râu Mare Retezat, în apropiere de Hațeg, și Cinciș, lângă Hunedoara, se comportă în condiții normale și nu prezintă nici Un fel de risc, a declarat ieri, într-o conferință de presă, col. Emil Ciorba, prim adjunct al șeftilui Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara. El a explicat că barajul de la Râu Mare Retezat turbinează, în totalitate, apa care vine în lacul de acumu

lare, iar golirile de fund se deschid doar atunci când este necesar. în ceea ce privește barajul Cinciș, acesta a preluat toată cantitatea de apă provenită din ploi, mai ales că o treime din lacul de acumulare era goală la începutul lunii iulie.

Barajul de la Râu Mare

Deva (M.T.) - Un bărbat de 35 de ani, Mircea B., din Deva, a sustras în mod repetat, diferite sume de bani din casieria unei societăți din Brad, la care era administrator în cursul anilor 2002 - 2003. Bani pe care i-a folosit în interes personal, creând un prejudiciu de 315.493,81 lei (grei). Pentru a justifica o parte din sumele sustrase, a solicitat contabilei societății, Georgeta N., să întocmească mai multe facturi fictive, ce au fost înregistrate ilegal în evidențele contabile, sustră- gându-se astfel de la plata

taxelor și impozitelor datorate statului, cu suma de 30.818,37 lei (grei). Pe lângă acestea, bărbatul, a emis bilete la ordin către o societate comercială din Târgu Mureș, în valoare de 67.351,85 lei (grei), fără a avea acoperire în cont. Ofițeri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Hunedoara îl cercetează în stare de reținere și urmează a fi prezentat Tribunalului Hunedoara cu propunere de arestare preventivă, pentru delapidare, evaziune fiscală, înșelăciune și instigare la fals.
TOPTECH oferă clienților cele mai performante echipamente multifuncționale digitaleîn orice companie, indiferent de mărimea acesteia, fluxul de documente care se copiază, se tipăresc sau se scanează, este important. De aceea performanțele echipamentelor digitale multifuncționale se îmbunătățesc continuu, apar facilități noi, posibilități de administrare și monitorizare in rețea, fiabilitate crescută și modalități de utilizare cât mai facile. De asemenea preocuparea pentru scăderea costurilor totale de operare reprezintă un deziderat pentru orice companie producătoare de asemenea echipamente. în momentul in care o companie dorește să folosească echipamente noi și performante, copiatoare digitale multifuncționale, alb/negru sau color, TOPTECH poate să ofere soluția dorită.în calitate de partener autorizat exclusiv TOSHIBA pentru județele Hunedoara și Sibiu, TOPTECH promovează gama de echipamente multifuncționale digitale E-Studio, produsă de TOSHIBA. Echipamentele TOSHIBA din gama E-Ștudio sunt considerate cele mai performante echipamente de acest gen existente pe piață. Conform testelor Laboratoarelor BERTL din USA - Organism independent care testează și monitorizează piața mondială a echipamentelor digitale de printare și copiere, echipamentele TOSHIBA au avut cele mai bune rezultate la toate testele efectuate, și au primit cele mai bune aprecieri, în comparație cu ceilalți competitori. Astfel, TOSHI
BA E-Studio 520 și E-Studio 600 au primit calificativul „BEST OE THE BEST 2005”, fiind recunoscute ca cele mai performante echipamente digitale multifuncționale existente în acest moment pe piață. Astăzi, TOPTECH oferă clienților săi posibilitatea de a beneficia de aceste echipamente de excepție, oferindu-le la nevoie și facilități financiare. Practic, sistemul de închiriere a echipamentelor promovat de TOPTECH, oferă posibilitatea clienților Ca în schimbul unor sume lunare reduse, de câteva sute de lei (RON), să folosească un echipament digital performant TOSHIBA, în configurația și cu accesoriile dorite de fiecare. Astfel echipamentele se furnizează beneficiarilor după semnarea unui contract de chirie, pe durata a 1, 2 sau 3 ani. La sfârșitul perioadei, beneficiarii pot deveni sau nu proprietarii echipamentelor, pot opta pentru prelungirea contractului sau înlocuirea echipamentelor cu altele noi de ultimă generație.Pentru o și mai bună monitorizare și bugetare a cheltuielilor, contractelor de chirie li se asociază de cele mai multe ori contracte de service total, unde plata contractului se face pe baza unui preț pe copie sau print, în acel tarif fiind incluse toate costurile aferente (consumabile, piese de schimb, manopera de service, etc.)Soluția propusă de TOPTECH este una modernă, și agreată de majoritatea companiilor, și are următoarele 
beneficii importante și imediate pentru orice companie:

- reducerea costurilor totale de operare;
- posibilitatea estimării și bugetării acestor costuri pe termen lung;
■ monitorizarea facilă a costurilor pe echipamente și locații;
■ siguranța funcționării ireproșabile a echipamentelor și reducerea perioadelor de staționare;
■ eliberarea personalului de sarcini administrative șl concentrarea asupra activității principale.
TOPtjsCH și specialiștii săi stau la dispoziție oricând pentru o evaluare a necesităților unei companii, și o prezentare tehnică a echipamentelor TOSHIBA din gama E-Studio, de care se poate beneficia în sistemul de chirie și contractul de service total. In momentul în care se optează pentru o serie de echipamente, o anumită durată a contractului de chirie și de service total, se poate prezenta și o ofertă financiară pentru acestea.Pentru detalii suplimentare puteți contacta TOPTECH pe e-mail la sales@toptech.ro sau la telefon 0254/234437, sau la sediul firmei din Deva, Piața Victoriei, nr. 1.

Advertising

ormmedia.ro
mailto:sales@toptech.ro
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112.15 întoarcerea lui Cutter 

Gap (dramă, SUA 
2001)

i 1400 Fiicele lui McLeod (s) 
: 1445 Izvorul (fantastic, SUA 

1999)
1630 Crimă fără condamnare 

(suspans, SUA 1999)
18.15 Familia Florei (II) 

(dramă, SUA 1998) 
i 20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
: 21.00 Ostatic pentru o zi 
î (comedie, SUA 1994)

2245 Jordan (s)
: 2345 Mâinile care văd 

(thriller, SUA 1995)

091» Anaconda
10.00 Construcții din flare 

vechi
11.00 Natura în stare brută 

; 12.00 Vânătorii de mituri 
J 13.00 Istoria mașinilor 

zburătoare
14.00 Lumi dispărute 

15.00 Anaconda
16.00 Construcții din fiare 

vechi
17.00 Motociclete americane
18.00 Hoți îndrăzneți
19.00 Tehnologie extremă 

20.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
I 2030 Cu undița la drum 

J 21.00 Controlul traficului aer
ian

22J» mașnectere^ Hariey

1943 - S-a născutOorin Teodorescu, cântăreț de_operetă, 
director al featrulul Ide Operetă „Ion Dacian" (m. 

26.03.1S&9)

CricovR de vară <15-18 iulie), marchează miezul verii pas4 
totalii^ f-

105 -4-a născut pictorul Harmehsz van Rij» Rembrandt 

("IMția Se anatomie", "Rondul de noapte", "Pelerinii din 

!mauO ta- *10,1881  ■■ *

1904 - murii dramaturgul și prozatorul A.P. Cehov 

("Pescărușul", "Iței, surori", "livada de vișini") (n. 

29.01.1860) ,

Calendar religios
15 iulie - Sf. Mc. Chirie și Iulita, mama 

lui; Cuv. Iosif, Arhiepiscopul Tesalonicului; 
Sf. Vladimir, luminătorul Rusiei

Deva (S.B.) - în Cetatea Iconiei, era o femeie tânără, Iulita. Ea se trăgea din seminția împăraților Romei și era creștină cu credință. Petrecând puțin timp cu un bărbat legiuit, a zămislit și a născut un prunc de parte bărbătească. Apoi a rămas văduvă. Pruncul ce l-a născut, l-a luminat cu Sfântul Botez și i-a dat numele de Chirie. în acea vreme, Dioclețian, ținând împărăția Romei, ridicase prigonire mare împotriva creștinilor. Iulita, văzând aceasta și știind că dreapta sa credință nu se va putea tăinui de muncitor, s-a gândit să fugă. Și-a lăsat toată averea sa și toată frumusețea lumii acesteia, casa, rudele, robii, slava deșartă, pentru dragostea lui Hristos și, luând pe fiul său, Chirie și două roabe credincioase, a plecat în străinătate.

Soluția Integrantei din numărul 

precedent: B - G - ZOR - PĂȘUNE

- ET - CAVALE -A-BI-IP- 

LUP - I - CD - CAS - STA - PIN

- T - URDA - ITI - BRANZA - AG 

-MC - ALINA - NAUT - TUCI - E

- LANA - IE - SO - RA - IMAS - 

STANI - ETIC

X .t ii
.Dispecerat apă tao» 22HS87
Dispecerat apă caldă ■
Dispecerat. Electrica 929

Dispeceri gaz

Informații CFR
Urgențe * r T;

Pompieri 981

Jandarmerie 95®

Poliție 955

OJ.P.C. HD 284971

Deranjamente lift 235090

♦

încercați să ocoliți întâlniri ce nu vă interesează, vă retrageți fe multe ori în colțul dv liniștit. Nu vă suprasolicitați intelectual!
21 apnJto mai _Aveți nevoie de sprijinul ființei iubite. 0 discuție eu ea v- ar prinde bine. Un prieten vă dă o informație pe care ar fi bine s-o folosiți.
21 mai-20 iun. .. _L_^.____-Rațiunea ponderează sentimentele. Vă interesează mult studiul, subiectele elevate, călătoriile. încercați să vă armonizați cu partenerul.
21 hm.-20 iul. ........................ ..... ;Priviți cu suspiciune orice intervenție verbală forțată. Sunteți pretențios în alegerea colaboratorilor, dar cedați în fața iubirii.
2i M.*»  ‘__ _

fV’lV Discuțiile cu un cunoscut vă irită pentru scurt timp.Partenerul de viață are de lămurit ceva șl ar fi bine să bați dovadă de cât mai mult taci.
21 aug.-20sept. * . , '. • • • 'X?Mi**  Propunerile de călătorie par. excelente, dar rezultatele nu vor fl cefe< așteptate. Evitați semnarea unor acte oficiale, ca să mi aveți neplăceri.
21 $ept.-20 oct._______ _________________ _______O afazie prost plasată poate duce ta pierderea unor avantaje materiale. Fiți la curent cu teri ce se întâmplă în jur, pentru a profita.
21 o£t.-20 nw. ________ L :Mesaje»! unui amic vă parvine distorsionat, vă supărați degeaba, faceți gesturi nelalocul lor. Posibil ca scuzele să nu vă fie acceptate,
21 nov.-20 dec. ........        ■ZAv> Sunteți, predispus la exagerări. O discuție banală cu un coleg poate de eni o ceartă serioasă. Nu vă impuneți punctul de vedere!

.21 jtoe.-iW ian. _____________ •__t__ ■ ' ' ■Discuția cu unui uintre părinți văface plăcere. în timpul liber vă aranjați o șuetă cu prietenii sau vă ocupați de studii.
21 lan.-20 febr. _ ____ ____ ___ .Vă gândiți cum să vă îmbunătățiți viața amoroasă. Sunteți JWaBv, obțineți o stabilitate privind jobul. Vreți să vă schim- 
bațl foolș-ul..^ ,,

21 tebr.-20man .Comunitativ și convingător, reușiți să aplanați un conflict ta cercul dv de prieteni. E posibil să obțineți un câștig dintr-o activitate.

>

ANTENĂ i
7:00 Jurnalul TVR.

Sport. 
Meteo

7:15Votba 
HluiJim(r)

7115 dna minute 
de cultură 

8:00 Portul 
0 miracolelor

9:30 Teleshopping 

10:00 Misteriosul 
SjohnDoe 

11:00 Felidty 

11:55 Euro-
Dispecer

12:00 Hărțuire 
estivală 

13:00 Vorba 
SluiJim 

1330 Desene 
animate: Boo

14:00 Jurnalul TVR Sport 

Meteo
1430 Teleshopping 

15:00 Tenis:

troc mania 
Meci din Cupa Davis 
(live)

19:00 Jurnalul TVR.

Sport. 
Meteo

1

20100 Gala de box 
profesionist Lucian Bute, 
al 13-lea K.O.

22:00 Starhunter 
23:00 Jurnalul TVR

Sport. Meteo 
2330 Portocala mecanică (SF,

Marea Britanie, 1971) 
Cu: Malcolm McDowell, 

' Patrick Magee, Michael
Bates. Adaptare cine
matografică după un 
roman de Anthony 
Burgess. Portocala 

mecanică trebuie să fie 
un manifest și chiar o 
piedică asupra posi
bilității opțiunii.

2:00 Stele de...5 stele (r) 
2:55 Cina minute de cultură 

3KB Jurnalul TVR Sport
Meteo (reluare)

4KB Descoperire periculoasă
14 (thriller, SUA 1992) Cu: 

Walter Baziak, Kerol î
----------- - <

c

I 
I

7K» Știrile PRO TV Ce se- 
ntâmplă, doctore 7 

9:15 Tânăr șl neliniștit Cu: 
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

10:15 Destine răscumpărate 
11:15 Tu ești, tu cârfgil 
12:15 Zâmbete Intr-o pastilă 
13KB Știrile PRO TV 

1345 Zâmbete Intr-o pastilă 
14:15 Francois Villon, poetul 

O vagabond (România, 
1989) Cu: George 
Alexandro, Florant Pag- 
ny, Christophe Odent, 
Ion Be Tudo-
rache, aroy.

16K» Tânăr și neliniștit Cu: 
0 Eric Braeden, Joshua

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

17K» Știrile PRO TV 

17:45 Tu ești, tu câștigi!
Emisiune de divertis

ment 
18:55 Știrile Sportive 
19K» Știrile PRO TV Sport

Vremea

2030 Steve Irwin - Prietenul 
13 animalelor (aventuri, 

coprod., 2002) Cu: 
Steve Irwin, Terri Irwin, 
Magda Szubanski, 
David Wenham.

2230 Un martor In plus 

(thriller, SUA 1989) 
Cu: Jan-Michael Vin
cent, Leo Rossi, Lance 
Henriksen, Charles 

Napier. Deși Vincent 
Luca, șeful unei organi
zații mafiote, a fost 
deja arestat și urmează 

: să apară în fața curții 
pentru a răspunde pen
tru crimele sale, nu-și 
pierde cumpătul, ges
tionând situația după 
metodele sale propriii.

030 Știrile PRO TV (reluare) 
> 1I20 Destine răscumpărate

Un martor ta plus (r)

î

6:10 In gura presei 

7KB Obetvator

Sport Cu: 
Sanda Nicola 

8KB în gura presei (r) 

9K» America’s Funniest 

Home Video
930 Comedia
El animalelor 

10:00 Incredibil,
13 dar adevărat 

1030 Concurs interactiv 
12:00 îngerul

Epăzttor 
13:00 Observator 

1345 Emisiune de divertis

ment 
1640 Observator 

1645 Vhrere-A trăi cu pasi
vi une (Italia, 2002). Cu: 

Edoardo Costa, Giorgio 

Ginex, Edoardo Velo, 
Giuditta Saltarini, Loren
zo Ciompi, Donatella 

Pompadur 
17:45 9595-Te învață ce să 

fad .
19:00 Observator Sport. 

Meteo. Cu: Alessandra 

Stoicescu și Lucian 
Mândruță

1

t

2030 Divertisment Muzică

13 lăutărească: "Catanga, 
Aurel Pădureanu și pri
etenii

2230 Ciao, Darwinl Emisiune 
de divertisment

130 Concurs interactiv 
230 Blue Hill Avenue 

(thriller, SUA 2001) Cu: 
Allen Payne, Angelle 

Brooks, Michael Talrfer- 
ro, William L, Johnson, 
Andrew Divoff, Veronica 

Redd. Suntem în anii 
70 ;i Tristan, Money, E- 
Bone și Simon sunt co
legi, prieteni, dar mai 
ales tovarăși de fărădele
gi. Anii trec și prietenia 
dintre cei pariu nu mai e 

ce era, cu timpul fiecare 

și-a urmărit doar intere- 
seul și încetul cu încetul 
au ajuns la trădare.

&0IVh«e(r)

7KB Jesus (r) 
8:15 Culoarea
El păcatului (r) 

9:15 Mama vitregă
B (reluare) 

10:10 Anita (r) 
11:15 Anita (r) 
12:15 Totul despre
0 Camila 

13:15 Valentina, grăsuța mea 
g frumoasă Cu: Natalia 

Streignard (Valentina 
Villanueva Lanz), Juan 

Pablo Raba (Orestes Vil
lanueva Mercouri), Hilda 
Abrahamz (Olimpia 
Mercouri de Villanueva), 
Flavio Caballero (Juan 
Angel Villanueva), 

Emma Rabbe (Tza Tza 

Lanz), Norkis Batista 
(Chiquinquiră Lorenz 

Rivero) 
14:15

1530 Jesus
1730 Povesti adevărate - 

Emisiune cu povești 
reale despre viață.

18:05 Vremea de Acasă 
18:10 Pariul iubirii

i

2QK»Mama
0VTtregă

21KB Ciocolată cu piper Cu:
0 Murilo Benlcio (Danilo), 

Mariana Ximenes (Ana 

Frandsca, Mariana da 
Silva Canto e Mello),

El Priscila Fantin (Olga 

Gonțalves), Elizabeth 
Savalla (Jezebel), DricaSavalla (Jezebel), Drica 

Moraes (Mârcia) 
73-nn fulnaroa

Bpăcatului
Ori» Legături de familie 

1:15 Poveștiri adevărate 
(reluare)

1145 Ciocolată 
Seu piper

345 De 3 x femele (r)
530 Indolaia (r) Cu: Silvia 

0 av ■ Victor
Goi zâl Sergio Busta
mante. "La Duda" este 

povestea marji iubiri 
dintrie Victoria (Silvia

- f.Ld-1

I

!.

7:00 Sărotă-mă, 
S prostatei

8:00 Teleshopping 

830CeZAR 
șl Tipar

9:00 Rebelii 
10:00 Tonomatal 

de vacanță 

1130 Cînd minute 
de cultură 

11:45 Pasiuni 
12:35 EURO 

Dispecer 
12140 Cum se judecăfo 

El Queens 
1330 Teleshopping 

14:00 Desene
D animate 

1430 Fiica 
oceanului 

15:00 

16:00 Călătorii 
de suflet 

1635 Sabrina 
17:00 Rebelii ■ 
18:00 Cirque 

duSoleil
1830 Auto Club 
19:00 Soția Iul

EJ Lorenzo 

t

20K)l iragul de

0Rayrm-Td 
2030 Verdiit crimă! 
2130 Jurnalul TVR 

22100 Jurnalul Euronews pen
tru România 

22:15 D ale Iu* 1 Mitică 

23:15 Poduri peste ape sed
0Cu: Cate Blanchett 

Ernie Dingo, Justine 
Saunderș. Regia Julian 
Pringle, Scott Hartford 

Davis, Paul Faint Kate 

Woods.
0KB Bugetul meu (r)
0:35 Cind minute de cultură 

0:50 Dragul de
0 Raymond (r)

1120 Copiii fiarei (thriller, 
OSUA 1996) Cu: Karen 

Black, Jamie Renee 
Smith, Naomi Watts 

Regia Greg Spence. 
Copiii dintr-o localitate 

. aparent liniștită sunt

I

7:00 Teleshopping
730 News

Radio
755 Sport cu 

Florentina
B:00 Teleshopping 

B30 Sunset
SBeach

930 Dragoste
S șl putere 

10:30 Kensky
Show 

10:25 Clip 

Art 
1130Monlca

Prezintă 

Monoca Puiu
1230 Teleshopping 

13:00 Bani 

13:50 Teîshopphg 

1425 Sunset
SBeach

1535 Dragoste
Qșl putere 

16:15 Anotimpul mlreselor 

1635 Roseanne 
17:00 News Radio . 
1730 Cash Taxi 

18:00 Focus 
19ri»Spedal 

i 
I

2tt00 Dincolo 

de limite 

21100 Vindecări 
miraculoase 

22ttoCash 

Taxi
2230 Trăsniți 

ta NATO
23KB Nc’iți abe ta

Q anem (comedie, SUA 

1989) Cu: Eddie Mur
phy, Richard Pryor; 
Redd Foxx, Danny Aiel
lo. “Sugar" Ray, unul 
dintre patronii unui casi
no ilegal, incearca sa 
faca fata presiunilor 

exercitate de un grup 
de gangsteri dar si de 
polițiștii conjpti, care 

doresc sa ii vada pe Ray 
scos din afaceri. Regia: 
Eddie Murphy.

1KB Focus 

2K»Banita{peu rUA.j

720 Pop ster - Hale McGul-
14 re (Comedie, SUA 2003) 

8:55 Phenomenon II
T4 (Dramă, SUA 2003) 

1025 Vedele la Hollywood: 

Brad Pitt 
10:50 Festivalul de la Cannes

14 (Comedie, SUA 2001) 
Cu: Anouk Aimăe, Greta 
Scacchi 

1230 A zecea vară (Comedie,
13 Germania, 2003) Cu: 

Kai Wiesinge
14:10 Școala vieții (Comedie,

O Canada, 2005) Cu: 
David Paymer 

16KB Kung Pow: Puterea
14 pumnului (Acțiune, SUA 

2002)
1730 s Joey Ep. 21 - Joey și

spionatulspionatul

18:00 Pop ster - Lizzie
14 McGuire (Comedie, 

SUA, 2003)
1930 Cinema, dnema, dne- 

ma Episodul 29
20KJ0 Plsdna (Suspans, 

Franța, 2003)
21:45 Campionul (Dramă, 

SUA 2003)
2320 Pe cont propriu

s 14 (Acțiune, SUA 2003) 
1:10 Ultimul samurai
B (Acțiune, SUA 2003) 

3:45 Spider (Dramă, Cana
da, 2002)

?.
i

09:00 Știrile TV Sporii 0930 

Fotbal Spania: Villareal - Atleti

co 11:00 Știrile TV Sport 1130 

Rugbi Totali 14:00 Știrile TV 

Sport 14:10 Fotbal: Bătălia pen
tru Anglia: Chelsea - Blackbum 

1630 SuperSpania: FC Barce
lona - Zaragoza. Pe numele 

adevărat Anderson Luis de Sou
za, Iul Deco a început să i se 

spună așa din Brazilia, la 16 

ani, pe Cînd era pasionat de fot
balul în sală. Denumirea vine 

de la o expresie braziliană, 
"Vose e um De Cuzinhol". 
Aceasta se referă la o persoană 

care "și-a mlncat cuvintele*,

063047.00 Observator-

Deva (r) A
16.30-1645 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV

Deva
1845-20.00 Emisiuni infor

mative

HALLMARK
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Apele au luat vieți și case!• Mezeluri mai scumpe. Carnea de porc se va scumpi dacă se vor aplica taxe vamale mai mari de 5% la importuri, Procesatorii afirmă că majorarea taxelor vamale la 45% va determina o scumpire a cărnii și a mezelurilor cu 30-40%. (C.P.)• Amenzi în hoteluri. Un număr de 10 firme au fost verificate de către OPC Hunedoara. Inspectorii au controlat modul în care se asigură protecția consumatorilor și au dat patru amenzi în valoare totală de 3000 lei noi. (C.P.)
• Echivalență. Departamentul pentru muncă în străinătate a anunțat că pentru a-și exercita profesia în Italia, asistenții medicali trebuie să obțină de la Ministerul Sănătății italian echivalentul diplomei din România. Se poate depune un dosar la adresa www.mi- nisterosalute.it/professioni/-Documenti/Mo- dello%20D%20Laurea.pdf. (T.S.)

România 
lansata... la apă!

Tiberiu Stroia_____________
tibariu Jtro iaelnformnradla.ro

■ Dezastrul a pus 
Stăpânire pe circa 500 
de localități din 30 de 
județe ale țării.

Clara Fâs__________________
c I ara. p as© Inform med la.ro

București. - Inundațiile au provocat mari pagube pe trei sferturi din teritoriul României și pierderi de vieți omenești, șapte decese fiind confirmate, potrivit unui bilanț provizoriu al Ministerului Administrației și Internelor. în județele din Moldova se Înregistrează cea mai gravă situație. Sute de oameni au fost evacuați, în vreme ce alții așteptau să fie salvați de pe acoperișurile caselor unde se refugiaseră.Mii de persoane au rămas fără locuințe, numărul caselor distruse fiind estimat la cel puțin 11.000. Oamenii

*

G

Ultima chestie care a ajuns pe la urechile gloatei, e că niște deștepți de pe la Guvern lucrează la un brand (o marcă) prin care să vândă România. Culmea e că, nu e vorba de șmecheriile alea financiare prin care s-a vândut (a se citi furat) tot ce se poate vinde. Cică e o treabă de-aia de marketing național. Adică, dacă neamțul e tare-n Mercedesuri, americanu'n Coca-Cola, iar elvețianu1 se laudă cu vacile alea de dau ciocolata Milka, să găsească și ei ceva cu care să se mândrească și româ- nașu' nostru.
Acuma, plecând de la ideea inundațiilor, fără a ține cont de cea a anticipatelor, propun un brand de efect. Să luăm România și s-o lansăm la apăl Aducem turiștii le luăm banii, îl punem pe marinerul Băsescu la cârmă, și pe-aci ți-e drumul. Intrăm în UE de nici n-o să știe fițoșii ăia de capitaliști ce i-a lovit! Și dacă se enervează Băsescu nici nu-i luăm pe PSD-iști cu noi. îi lăsăm acolo unde ne-au lăsat ei pe noi. Adică-n... gaură. Important este însă ca frânele României să funcționeze și să nu ajungem dracului prin Africa. Că se face ditamai președintele de rahat. Pentru simplu motiv că pe-acolo, vara e ca iarna!

Tînaf3 - afaceri 
pentru tineret
■ La Universitatea 
Petroșani se orga
nizează Trainingul de 
afaceri pentru Tineret.

Raluca Iovescu______________
ratuca.iovMaitlflfonMMdbMv

Petroșani - Un training care se adresează*  în mod special tinerilor dezavantajați social și economic din toată țara, și care nu au mai participat la asemenea cursuri, va avea loc la Petroșani. Cei care vor participa la training au posibilitatea să afle cele mai noi informații despre bazele juridice ale afacerilor în România, despre resurse financiare, resurse manageriale, relații publice. De aseme
Amendă pentru terenurile 
lăsate nelucrate?

Cartofi 1 leu/kq 1

Fasole verde 2,5-3 lei/kg |

Roții 2-2,5 lei/kg |

Castraveți 1,5 lei/kq

Ardei 2,5 - 3 lei/kg

Conopidă ' 3 let/kg

Vinete 5 lei/kq

Ceapa 1-1,5 lei/kg

Usturoi 3 lei/kq

Varză 1,5-2 lei/kq

Porumb pentru fiert 1 leu/bucata

Dovlecel 1 leu/bucata

Nuci 8 lei/kq

Vișine 5 lei/kg

Caise 4 lei/kg

Piersici 3 lei/kg

Pepene qalben 3 lei/kg

Telemea ol 12 lei/kq

Brânză dulce 2,5 - 3 Iei/bucata4 lei/bucata

Sodetatea Preț Variație
închidere 0alte|X%) 

1. SNP ":> 0,4570 *2*2

Simeria (L.L.) - Proprietarii terenurilor/ agricole aflate în apropierea locului pe unde va fi construită autostrada nu mai sunt interesați de valoarea agricolă a terenului, ci de, prețul pe care-1 pot obține prin vânzarea lui unor posibili investitori. Situația este dezastruoasă pentru că vorbim depre terenuri agricole de cea mai bună calitate, a căror productivitate ar fi peste media obținută în județ. „Pământul este nelucrat într- o proporție ce nu ne face cinste, iar aspectul pe care-1 prezentăm oricărui trecător este unul dezolant. Proprietarii terenurilor nelucrate și

Accesul spre zonele inundate este îngreunat de torenții de apăau rămas fără apă potabilă fântânile din zonele inundate fiind colmatate. Mii de animale au pierit luate de ape, în vreme ce culturile de pe sute, de mii de hectare de terenuri agricole au fost distruse,Vor trebui refăcuți mii de kilometri de drumuri, rețele

nea, vor fi aduse în discuție strategii de marketing pentru IMM, managementulresurselor umane, management financiar, vor fi informați despre facilitățile acordate agenților economici și despre legături utile. Vor avea posibilitatea de a discuta în particular cu lectorii și vor primi suportul de curs în varianta tipărită și/sau electronică.Cei care sunt interesați să participe la acest training vor putea trimite formularul de aplicare la adresa tina f3_2005@yahoo.com până la data de 10 august 2005.Coordonatorul proiectului este Szell Lorincz, de la UDTM Lupeni. Trainingul este organizat de UDTM 

neîngrijite, deși în marea majoritate tineri, nici nu se gândesc să-l lucreze. Trebuie să facem ceva pentru a schimba această stare de fapt și împreună cu Direcția Agricolă Hunedoara, care ne poate îndruma și pune la dispoziție tot programul logistic, încercăm să găsim o soluție”, spune primarul orașului Simeria, Radu Petru Păun Jura. Deși vorbim despre o situație generală, în tot județul existând proprietari de terenuri agricole, doar cu numele, primarul din Simeria este singurul care încearcă să facă ceva pentru a schimba atitudinea oamenilor.

electrice și telefonice, precum și sute de poduri și podețe. în zonele calamitate se intervine cu elicoptere și efective mărite ale MAI, armatei, pompierilor. Circulația rutieră este întreruptă pe mai multe șosele, iar traficul feroviar pe 17 rute a fost suspendat temporar.

Tinerii învață să facă afaceriLupeni în parteneriat cu Universitatea din Petroșani, Camera de Comerț și Industrie a Județului Hunedoara, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Hunedoara, Consiliul Județean al Organizațiilor de Tineret Hunedoara, Compartimentul de Tineret al Județului Hunedoara, Agenția Națio-
Reabilitarea rețelei 
de termoficare

Deva (C.P.) - întreaga rețea de recirculare a apei calde din municipiul Deva va fi montată în acest an, a declarat loan Cristeâ, directorul Calor Deva. Furnizorul local de agent termic, Calor Deva, a achiziționat cei 14 km de țeavă necesară lucrării. Pentru cumpărarea materialelor Consiliul Local a alocat din bugetul municipalității circa nouă miliarde de lei. Concomitent cu această investiție, în cartierul Gojdu au început lucrările pentru înlocuirea rețelei de termoficare

Guvernul va acorda ajutoare de urgență familiilor care au fost afectate de inundații. în plus, președintele Traian Băsescu a cerut sprijinul Comisiei Europene în vederea acordării de resurse financiare necesare înlăturării efectelor produse de inundațiile din ultimele zile.

(Foto: Ina Jurcone)nală pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor - Centrul Teritorial Timișoara și Sindicatul Studenților Democrați din Universitatea din Petroșani. Programul este finanțat de Autoritatea Națională pentru Tineret prin Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor.

deservită de punctele termice 1, 3, 5 și 6. Pentru aceste ultime lucrări guvernul a alocat 20 de miliarde de lei. în anii care vor urma se vor face astfel de înlocuiri și în alte cartiere. „Pentru a finaliza montarea rețelei de recirculare a apei calde avem nevoie de muncitori necalificați, motiv pentru care în această perioadă angajăm personal. Cei selectați vor trebui să execute săpături manuale și vor fi plătiți în acord, adică în funcție de cât lucrează”, a precizat Ioan Cristea.

i i

2. SIF1 BANATOU$ANA 1,2700 -043
3. TIV 0,7750 0
4. BRD suspendat
5. IMPACT 0,4150 +3,49
6. AZOMUREȘ 0,2200 -8.33
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,6700 0
8. ROMPETROL 0,0891

RAFINARE (RRQ.... .
9. HABER 0.3000 0
W*.B@BBATKA  ~ ______

CVTATH VAL8TAU
Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 15 iulie 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 3,5680 2,9532 5,2008

Cursul valutar practicat de băncile din Deva
Valută euro dolar liră sterlină

C V
Banc Post 3,5400 3,5950 2,9300 2,9850 5,1600 5,2600
BRD 3,5325 3,6125 2,9160 3,0040 5,1380 5,2980
Banca Transilv. 3,5400 3,5900 2,9353 2,9853 5,1724 52459
Raiffeisen Bank 3,5200 3,6000 2,9000 2,9900 5,1100 5,2800

I; Cursul valutar practicat de casele de schimb valutar lin Deva •
Star Exchanqe 3,5200 3,5500 2,9200 2,9600 5,0000 5,3500
Herdan Exchange 3,5350 3,5550 2,9200 2,9600

http://www.mi-nisterosalute.it/professioni/-Documenti/Mo-dello%2520D%2520Laurea.pdf
iaelnformnradla.ro
mailto:f3_2005@yahoo.com


UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Instituție de învățământ superior acreditată,

persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ

Palatul învățământului, Științei și Culturii 
Rectoratul Universității Spini Hor*

ADMITEREA 
pentru anul

Pe învățământ
9

2005*2006
București, sir. Ion Ghica nr. 13 (clădire în proprietate)

Telefoane: 314.99.31; 314.99.32. Centrala telefonică: 314.00.75; 314.00.76

Învățământ universitar—la zi (ZI), 
la distanță (ID), cu frecvență ratai (FR)

i

Nr.
Cft.

Facultatea/
Departamentul

Domeniul 
de 1icen(â

Specializarea acreditată (A) 
w»u autorizați «â turtcțkmeze pruvixoriu (AP)

Număr 
de < red ite

^FarmadT

<zKd/fr

facultatea de Limbi fi
Limbă ,i

L»bs V lmstun Urtuu A (reglcM. tisnccta)
- Lmb> «1 hlnsfon «nUnl H (foiyuu, mgkta

«smwns. >Knu4ii. «sUsaă..ruA M-năi
A itm n/lD^FR

literatură
Limbo d Ulcraturs urtinl li (orabs. Hpuncta)

.. Xr....
l«0 23/1D

3.

^.mititei de Dre^ff 

Administrat!» Publică Drept t>«P< , A t«n" Zl/ID/iB

Facultatea <M iutucatie rutca 
.«Sport
Pueunsti.

Culturi ferici Educație ttafcS «mc A 1W Zl/ID/rR

KioCOUIMOi. Klniimerapte .lÂr •M .... a

4.
Facultatea dc Medicină 
fi Kinetuterapîe
Bumrerti Teta 314MIB

Medicină (cu pțudsrelo latitu watecăl 36D a
Vlâuiiană «4r/|iiSgi teadttfcm vi) chinez*  

(cu pnedara ta hruba mglrx* ) - 3(10 a

Facultatea da Marketing 
și Afaceri Economice Internaționale
Buewnpst» lei

Marketing ' Msrksting
- ; •

A 1B0 Zl/ID/FR

■ Facultatea de Management 
Financiar-Gontabil
BucuwHti ieU.m.SOS

Contabilitate C.oubililols M «JonnoiKS de gestiune ' A 180 Zb H3/FR

Facultatea de Finanțe ții' Bărnl
ld316.?7».l«S

Hnaftte HnanțeșrMrrf '^AP ' 180 Zl/iD/IR

rrRcultatea ite MedirtiU Veterinară ™
fctfitmn Fel

Mrdkvu 
vulemnJMâ MedorinA vwrnnais A 3M ZI

Facultatea de Filosofic fi Jurnalism 
Ișmiă Trl .334 44.!*

likwvhe
k~~" Hlriintie A ........W *..... zr’WFR

9. Științe ak JqrnaHam A 1MD a/IO/FRL;. Facultate! dc Sociologi o Psihologie Scoologir Șunolotie A IW zrirrTR
Wmw t^ihohifPe A ZntTTrR

Facultate*  de Management M.nu.fSH>W. Mmwoomcm A w Zf Kl/FR
Brawv tal ®Mf 4J.MJ7 Con ta bill tete ckjfttabiiîwta M IniUinatkJi de ta^uite .... at l«l ■jKTIîJTW"

* facultatea de Muzică
................  .MiMlL

MuzteA A 1KI ZJ/1DZFR

Facultatea de Geografie
Bwutețti îți

Geografie Geogrsh. \ iao ZPÎD/FR
—

Facultatea de Management CcmtaNiitate Contabil « intamutka «te wsthww A L ai-J ai iLt/FK
M Financiar*  Contabil finanțe Fmaute « Anri Ar uv a/ifi/FR

5 M <Ml.'XW >s Matia^cmcnl Mana/țernenl AP 180 zi/ib/rH

15.
UcuTtatea de leatm
Bufvrnti Ivi.. 314.(81.75

Teatru Arlek? sfotvAjcotalui de hMtru A ]80
..............1.......

a

16.
Facultatea de Limba 
fi Literatura Română
Bucurad Td: 314(81.75

Limba șt 
litera hint

Limba șl hteratura româna - O hmb*  și 
literatura «trâmâ (coghteâ, tramvzâ j A 180 a/WFR

17 facultatea de istorie
BuCTWfli tel.: SltMgMS

Istorie iatovte A 180 ZI/UVIH

IA
Facultatea de Relații Internaționale 
fi Studii Europene
București

- Relații 
international*,  

si studii
eunipenr

Relații intemattonalc și ♦tadii europene AI’ ISO a/io/fR .

w.
Facultatea de Științe Juridice 
fi Administrative
•«K* .... . ...........

Sthntr
.Hhnm>>tr«tbvv Adinmxctmtte puhhiA A iw Zl/ID/FR

l>nv< Drrpt AP uw* zt~in i r

XI.
Facultatea de Management 
Financiar-Conta bii

Contabilitate OwtabiliUte « mk.mcHKS de gevnw A im

Finanțe Finanțe d bând Ar 1W1 ZL/ID/FR '

»
Facultatea de Drept si Administrate 
Publică
Cr-wvj tel 0251"/»*2 K’

Drept Drept AP uo" 29/IP/FR

Facultatea de Contabilitate 
și Finanțe
( ..«vtrttltuti: Mpri l.l IC4*  V 2) .31

Conta NH ta te Contahilnanr <1 lnioanatkâ de #tsthnw A .........iw " WrTOTifll
22

Finanțe Finanțe ș j Wnd AP a/lD/FR
Matematic* MstrnmirS A ISO TtZWFft

23. și Informatică
hucuwsti tei M44XL75 InhirmaticA Irthirnubc* A ZblD/FR

»
Facultatea de Arhitecturi
BvHurvsU R«L: 3U.«k75 Arhitecturii Arhitecturi

iașucwtte
360 a

htoihla de Drept și
Administrație Publici
CwnunU Tel.: 0UI/MM15

Drept Otepl tecunde 
*^’*’***M i«r a/lD/FR

ȘtUnțe
administrative Administrație public* Ar 180

......... Facultatea Contabilitate 
șl Hnanle i

...u-V.,1.,-.. LI OiiO.tCtaJj

Contabili te te Ctxitabâliute și inftxmatea de ^tstfune In £Uf><*t IM» Zi/ID/FR

Finnnte Fnvxnte șn bfru-i Ar IHD - z, 1( ),Țr”

27
facultatea de Drept fi
Admhiistrațfa Publică
RJtînn^i-Vâkw Tel.: 0&W4&M26

Drept Drept AP. lHtP a/in/FR

Facultatea de Psihologie
>1 Pedagogie
ita» rrt.:<OU.'41M3r

ruhoiogK Piihoiogte tacuri de 180 Zl.JD/l-R

Shinte ale
...,.rdu»ati«

l.-wd. 180 ZI/HVFR

. Facultatea de Științe Economice f,ra„ț. . ... ...... l«L „ zi/'iii/'țR
■' fifujuiuiuiuir-' . tu. ’.'JHfi'ijtfJl: intannateâ aP 1W ZJ IDz rn '

XI Personalului Dictactic
........ . ......

înființat prin Grdimîi mintetraiuiednratiei si cercetării nr. 4161 din 12 iunie 2tW3

Admiterea în anul I de studii 
la toate specializările acreditate 
și autorizate, formele de 
învățământ de zi, la distanță și 
frecvență redusă, din cadrul 
Universității Spiru Haret, se 
desfășoară astfel:

* în perioada iunie-septembrie 
a.c. - pentru candidații posesori 
de diplomă de bacalaureat din 
promoțiile anterioare anului 
2005;

in concordantă cu numărul de credite specific specializării Drept din universitățile țărilor Uniunii Europene: Bologna (Italia), Sorbona 

(franța). Oxford (Marea Britanic), Berlin (Germania), Elveția, Spania, Belgia. Olanda etc..
Dosar pentru acreditare depus la Ministerul Educației și Cercetării și CNEAA
' în partencriat cu universități din S.U.A. și R.P. Chineză.

ț Facultateade Drept șiAdmiiiistrație 
Publică _ București. Programul: * Drept 
comunitar, * Drept material comunitar, • 
Științe penale, ‘Probațiunea în procesul 
penal, ‘Fiscalitate In context comunitar, 
•Dreptul afacerilor in context european.

2. Facultatea de Sociologie - 
Psihologie - București. Programul: 
•Psihoterapie analitică. • Psihologie 

judiciară și victtaologie. * Management 

organizational și al resurselor umane, 
•Familie și societate, * Relații interetnice. 
etnicitate și naționalism, • Schimbare 
socială și culturală, * Analiza și gestiunea 

în «zwt etfiri te în crhtmharr

Centrul 
din Deva 

pentru învățământul 
la distanță
Str. 22 Decembrie nr.37/A 
0254/214.433 - (telefon și fax) 
e-mail: ushct_hd@spiruharet.ro

La Centrul din Deva pentru învățământul la distanță 
puteți deveni suisem ai universității suim Hani, inscriinou-vă 

la una din facultățile cu forma de învățământ ID

♦ în perioada iulie-septembrie 
a.c. pentru candidații absolvenți 
de liceu ai promoției 2005, care 
au promovat examenul de 
bacalaureat, pe baza adeverinței 
eliberate de liceu, în care se 
precizează media generală și 
notele obținute la probele 
susținute, până la dobândirea 
diplomei de bacalaureat.

Admiterea în anul I de studii 
se face pe baza diplomei de

bacalaureat sau a adeverinței 
eliberate de liceu, pentru 
candidații care au promovat 
examenul de bacalaureat în 
anul 2005, a Fișei-chestionar 
și a interviului desfășurat cu 
candidatul, pe marginea 
răspunsurilor la întrebările 
cuprinse în Fișa*chestionar.  
Rezultatul admiterii se 
comunică în aceeași zi 
candidatului.

Admiterea are loc la sediul central al Universității Spiru Haret din București, str. 
Ion Ghica nr. 13, Sectorul 3, la sediile tuturor facultăților din București, Constanța, 
Brașov, Craiova, Râmnicu-Vâicea, Câmpulung Muscel și Blaj, precum și la Centrele 
teritoriale ale Universității Spiru Haret pentru învățământ la distanță din țară și 
din străinătate.

Condiții superioare și facilități unice pentru studenți
a) Taxele de școlarizare in anul 2005-2006 se mențin 

nnnediflcitr și pot fi achitare in 3 rate;

b) gratuitate ta înscrierea la admitere pentru fiii de țărani, cadre 
didactice, pensionari și șomeri aflați in întreținerea părinților;

c) acordarea de burse de merit pentru studenții care au obținut, 
in anul de învățământ precedent, medii între 9 și 10;

d) act •'ționarea de cursuri și manuale universitare, 
realizat Hrtura și tipografia proprii, eu o reducere de 30% 
față de prețul la care se vând în librării;

e) acordarea de cursuri-sintezi, gratuit pentru studenții dc 
la forma de învățământ la distanță;

f) accesul, gratuit ta cursurile, sintezele, consultațiile, 
dezbaterile etc. transmise, în direct sau înregistrate, de

Taxa de înscriere

Televiziunea România de Mâine (tvRM). post național universitar 

și cultural propriu:

g) acordarea gratuită a revistei Opinia naționali, săptămânal 
de opinie, informație și idei de larg interes național, editată de 

Fundația România de Mâine și Universitatea Spiru Harer,

h) accesul gratuit la biblioteca virtuală;
i) masă în cantinele proprii din București și Brașov, 

subvenționată cu 30% de către Fundația România de Mâine;

j) cazare in căminele proprii din București;
k) acces gratuit în cluburile studențești proprii din București 

și Brașov, în C omplexul sportiv propriu din București, alcătuit dintr-un 

stadion de 10.000 locuri, terenuri de tenis, fotbal, baschet, handbal, 

volei etc.

și scutiri la laxa de înscriere
Taxa de inccTcre pentru iKkmtere este de60 tei (600.000 lei vechi). 

Fiu de țărani, cadre didactice, pensionari și șomeri, aflațiin întreținerea 

părinților, sunt se ți de plata laxei de înscriere pentru admitere.

Această facilitate se acordă:

* candidaților fii de țărani, în baza adeverinței eliberate de 

primăria comunei unde domiciliază părinții lor, care să ateste că 

unica sursă dc venit a acestora este agricultura;

•candidaților fii de cadre didactice, în temeiul unei adeverințe 

eliberate de școala unde funcționează părintele'părinpi:

* candidaților fii de pensionari, in baza cuponului de pensie 

din ultima lună;

* candidaților fii de șomeri. în temeiul unei adeverințe care să 

ateste statutul de șomer

Taxele de școlarizare
Specializarea ZI ID PR

Diepț Administrație publică; Cantabilitate și informatică de gestiune; 
Finanțe-bănd; Marketing; Management; Sociologie; Psihologie; 
Pedagogie; Filosofic; Jurnalism; Geografic; IVdagogie muzicală; Limba 
și literatura română - o limbă și literatură străină; Istorie; Relații 
internaționale și studii europene; Matematică; Informatică.

1.200 lei
(12.000.000 Iei vechi)

900 lei
(9.000000 Hwchi)

Limba și literatura străină A-Limba și literatura străina B; 
Educație fizică și sport

1.500 lei
(IS.000.000 lei vechi)

900 lei
(9.000.000 lei vechi)

Artele spectacolului de teatru; Kinetoterapie; Arhitectură. 1.500 lei
(15,000.000 lei vechi) -

Medicină veterinară 2.200 lei
(22000.000 lei vechil -

Taxele de școlarizare se pot achita integral sau în 3 rate

Adele necesare
Pentru înscrierea. în vederea admiterii, 

candidații trebuie să depună, intr-un 

dosar plic, următoarele acte:
• diploma de bacalaureat (diplomă 

echivalentă cu aceasta) sau 

adeverință eliberată de liceu, pentru 

candidații care âu promovat 

examenul de bacalaureat în anul 
2005, în original;

* certificatul denaștere. în copte(xerox);
* certificatul de căsătorie (dai^S este 

cazul), în copie (xerox);
* adeverință medicală tip;
* copie (xerox I după buletinul (cartea) 

de identitate care să cuprindă codul nu

meric personal;
* 3 fotografii țip buletin (carte) de 

identitate.

Studii de maștera! la Universitatea Spiru Haret
3. Facultatea de Limbi șl Literatari 

Străine - București. Programul: 
^Lingvistică comparată și analiză 

contrastivă, * Traducerea specializată și 
tehnica documentării terminologice. 
•Modernitatea în literatura și cultura 

europeană, * Literaturi nord-americane și 
hispano-americane.

4 Facultatea de Management 
Financiar-Coatabil _ București. 
Programul: * Calcutația informatizată a 
costurilor. • Contabilitate armonizată.

Durata studiilor: 3 semestre
Taxa: 600 lei noi pe semestru, achitată semestrial

•Servicii, produse și instrumente financiare 

in contextul integrării europene, * 

Managementul financiar-contabil al 
administrației publife, •Audnarea sistemelor 

informatice financiar-contabife și bancare, * 

Audit financiar-contabil, ‘Evaluarea 

sociedțBor comerctale.

5. Facultatea de Marketing șl 
Afaceri Economice Internaționale _ 

București. Programul: * Marketingul in 
contextul integrării europene. ♦ 

Managementul și marketingul 
operațiunilor logistice, ’Piața imobiliarii 

- realități și perspective.

Departamentul 
pentru învățământul la Distanță 

al UniversitățiiSpiru Haret 

București, strada Ion Ghica nr.13;
Tel/fax 312.11.50;

E-mail: ushid@spiruharet.ro

6. Facultatea de Filosofic și Jurnalism _ 
București. Programai: * Mass-media și 
comunicarea. 'Probleme fundamentale ale 

filosofici contemporane.
7. Facultatea de Geografie - 

București. Programul: * Geografia 
turismului, turism și integrare regională, 
•Riscuri ecografice și planificare teritorială.

«.Faci stea de Medicină Veterinară - 
București. Programul; * Patologia 
itnunalekr de compute, ‘Igiena și controlul

9. Facultatea de Muzică - București. 
PmgxunMl: • Alta muzicală.

10. Facultatea de Educație Fizică șl 
Sport _ București. Programul: 
•Managementul activităților sportive, ♦ 

Comunicare și mass-tnedia in sport.
țț. Facultatea de Management 

Financlar-Contabil _ Constanța. 
Programul. • Contabilitate armonizată. 
• Contabilitatea, controlul și evaluarea 

a facerilor, ‘Contabilitate, expertiză și audit

12. Facultatea de Management _ 

Brașev. Programai: ♦ Dimensiunea

mailto:ushct_hd@spiruharet.ro
mailto:ushid@spiruharet.ro
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SANIT*
Accesorii sanitare de 
tehnologie si calitate Germana

Compania Germană cu sediul în Eisenberg este 

prezentă pe piață încă din 1945 si este specializată în 

dezvoltarea și producerea tehnologiilor sanitare 
sofisticate din plastic. în gama de produse SANIT se 

regăsesc rezervoare de toaletă clasice, montate în 

pereți, racorduri și ansambluri WC și sifoane de 

scurgere.

SANIT produce o gamă largă de rezervoare de toaletă 

clasică de înălțime, semFinâlțime sau monobloc. Toate 

rezervoarele sunt echipate cu izolație împotrva 

condensului, cu funcție de economisire starț/stop, cu 

posibilitatea reglării apei de spălare la 6 sau 9 I, 

-eventual cu sistem dual-flush de clătire de 3/6sau 3/91.

Firma produce cadre metalice special proiectate având 

toate racordurile și țevile necesare pentru montarea 
elementelor sanitare: WC. bideu, pisoar, lavoăr. Cadrele 
se pot folosi in pereți gips-carton sau în interiorul unui zid 

de cărămidă. Cu ajutorul sistemelor ascunse SANIT 

puteți creea băi cu design deosebit. Rezervoarele 

ascunse nu necesită întreținere.

Vă recomandăm rezervoarele SANIT pentru că sunt 

economice, silențioase, estetice, ergonomice și fiabile.

Vă așteptăm la depozitul nostru:
■ TIMIȘOARA

’ ‘ SS str. Ion lonescu de la Brad nr. 29.. Tel: 0256400774, Fax: 0256400777, e-mail: instattm®melinda.ro

Continuitate în inovație!

z parte a unei corporații Internaționale maaa-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
91 servidl Internet in vestul Austriei, in nord-ertul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

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

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

Cerințe:

S.C. MARSILIA TRANSCOM SRL

e-mail: marslliatrans@rdslink.ro 
Tel.: 0740-851.922, 0359-407.130• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare.

Oferim:• salariu fix + comision;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modern și sigur;• echipament.
TÎy.^ kl .;•! a/(«^ JAi’lTi'

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

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

w.

<

Executor bancar GLIGOR ȘTEFAN LUNGAN 
Vinde la licitație publică, la cererea creditoarei 
BCR SA Sucursala Județeană Hunedoara:

IU
II
II
IR
II

- apartament 3 camere ți anexe, 62,67 mp, situat in Deva, 
str. Mihai Eminescu, nr. 19B, ap. 8, preț de începere a licitației 
101.250 lei noi (1.012.500.000 lei vechi}. Data licitației - 
19.07.2005 ora 11.

apartament 4 camere și anexe, 90 mp, situat în Deva, 
Aleea Saturn, bl. 23, sc. A, ap. 8, preț de începere a licitației 
105.000 lei noi (1.050.000.000 lei vechi). Data licitației - 
19.07.2005 ora 12.

Persoanele interesate pot participa la licitație, depunând la CEC o 
cauțiune de participare de 10% din valoarea de începere a licitației, 
participarea la licitație fiind admisă doar persoanelor care se prezintă 
cu recipisa în original, prin care dovedesc consemnarea cauțiunii la 
dispoziția executorului bancar GLIGOR ȘTEFAN LUNGAN. Cauțiunea 
se restituie celor care nu câștigă licitația.
Informații la telefoanele: 0254.230.207, 0254.230.208 și 
0254.211.745 Im 67. (26S6S|

Primăria comunei General 
Berthelot

județul Hunedoara, organizează CONCURS pentru 
ocuparea postului de FUNCȚIONAR PUBLIC - referent cls. 

III, grad profesional superior.
Dosarele se depun până în data de 24 august 2005, ora 
15,00.
Condiții de participare:

- studii medii de specialitate - contabilitate
- cunoștințe operare PC (word - excel)
- vechime minimă 5 ani

Concursul va consta în probă scrisă și interviu ce se va 
desfășura astfel:

- probă scrisă - în data de 29 august 2005, ora 10,00
- interviu - în 30 august 2005, ora 10,00

Relații și bibliografia se pot obține la sediul Primăriei sau la 
tel. 0254/770.531. (26687)

01-Vărul ap. 1
02 - Cumpăr ap. 1 cameră: 
08-Vând ap. 2 camere 

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

06- Cumpăr ap. 3 camere 

07-Vând ap. 4 camere 

06 - Cumpăr ap. 4 camere 

09-Vând ap. 6,6 camere
10 - Cumpăr ap. 5,6

camere
11 ■ Vând ap. la casă 

12-Cumpăr ap. la casă
18-Vând case, vile
14 ■ Cumpăr case
15 - Vând case de vacantă
16 ■ Cumpăr caae de vacanță
17 - Vând case la țară
18 ■ Cumpăr caae la țară
19 ■ Vând garsoniere 

29 - Cumpăr (premiere
21 - Vând terenuri
22 - Cumpăr terenuri
23 - Vând locuri de veci

24 - Cumpăr locuri de veci
25 ■ Vând apațil comerd

Cei mal mare Integrator de sisteme de calcul șl furnizor de servicii IT 
din vestul țârii, stazu angajează pentru filiala din Deva:

~ DIRECTOR MAGAZIN
• Absoivent(ă) studii superioare 
•Experiență în vânzări minim 1 an 
•Experiență relevantă în management 
•Bun organizator, analitic, comunicativ 
•Cunoștințe bune IT

Responsabilități:
• Creșterea vânzărilor magazinului
•Organizare și servicii de calitate spre mulțumirea dienților

/ '•<

Puteți depune C.V.-urile insotte de scrisoare de intenție și fotografie, până la 
data oe 25iulie 2005, jfe personal la sediul din Deva. BaDeoebal, btc. 

He prin e-mail: 
Numai

RESURSE UMANE
S.C. Orema Management

SRL Deva (societate 
acreditată de Ministerul Muncii 

ți Ministerul Educației) 
organizează cursuri de 

soedabiare centru inspectori 
resurse umane. Informații la 

». 0722/534497, 
0723/793457.

Triiupart Interii $1 International ? .34-20!

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

Familia româno ■ germano caută 
pentru fiul de 9 luni baby-sitter cu 
cunoțtin|e de limba germană. Cine 
ute internat este rugat si se adm- 
■eze imediat la telefonul 223.735.

(34557)

.* i >râ ' ‘-f

SENBE

TbL oraizaaaara

POȚI TRIMITE 
ANUNȚURI ȘI PRIN SMS! 
TELEFON: 0720/400 555 
(tarif normal)

Caute
Germania! închiriez 

HALĂ INDUSTRIALĂ 
în Orăștie. 

Informații la telefon 
0723/382.799.

M.itfr I.W 
Ir c onstiuctii

* ( »(>|.3

l». . HIIVâH
Jr.l.rion

1. Cod, doua puncte 2. Nume oraș, virgula

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

27 - Vând alte imobile
28 - Cumpăr alte imobile
29 - Imobile chirii
30 - Imobile schimb
81 - Vând finanțe
32- Cumpăr finanțe
33- Asocieri
34 - Oferte împrumuturi
35 ■ Sollcitâri Împrumuturi
36 ■ Auto românești - 

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

șl agricole
41-Mott jo
43-Piese,  accesării
43- Garaje
44- Auto-Cumpărări
45- Auto-Chirii
46 ■ Auto ■ Schimb
47 - Mobilier și interioare
48 - Televizoare
49 ■ Audio-video, antene șl

instalații satelit
50 • Aparate foto și telefonice

a. Text anunț

grâclnâ, 
ret 1200

6. Prefix și număr 
de telefon

52 - îmbrăcăminte, Încălță
minte, articole sport

53 - Materiale de 
construcții

54- Bijuterii
55- Artă, antichități, cărți, 

reviste
56 - Electrocasnlce
57 - Plante și animale,

troalimentare
58 - Medicamente, 

instrumente medicale
59 - Articole pentru copii
60 ■ Instrumente muzicale
61- Altele
62- Pierderi
63- Citații
64- Licitații
65- Apeluri
66- Umanitare
67 - Felicitări
68-Mulțumiri
69 ■ Matrimoniale
70-Absolviri
71 - Solicitări servicii
72 - Prestări servicii
73-Solicitări locuri de

instattm%25c2%25aemelinda.ro
mailto:marslliatrans@rdslink.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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• Amenzi. [n ultimele 48 de ore, polițiștii hunedoreni au aplicat 135 amenzi la Legea Mureșul este în creștere
A 5circulației și au ridicat în vederea suspendării 3 permise de conducere, din care 2 pentru alcool. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 9.800 lei (grei). (M.T.)

• Modernizare. Consiliul Local Deva a aprobat modernizarea străzii care face legătura între DN 7 și biserica din Sântu- halm. Valoarea lucrărilor este de 3,9 miliarde lei, iar finanțarea va fi asigurată de la bugetul local. (M.S.)
Deva se împrumută

Deva (M.S.) - Primăria Deva se va împrumuta cu 7,22 miliarde lei pentru realizarea unor obiective de investiții, potrivit unei hotărâri adoptate de Consiliul Local. Creditul va fi utilizat, în exclusivitate, pentru consolidarea unui mal de pe strada Aurel Vlaicu, și pentru modernizarea străzilor Brândușei, Micu Clain și Bella Bartok. împrumutul va fi făcut pe o perioadă de zece ani, cu o perioadă de grație de trei ani. Creditul se va rambursa în rate ce vor fi plătite trimestrial.

■ Inundațiile au afec
tat peste 330 de 
hectare de terenuri 
agricole în județ.

Deva (M.S.) - Ploiletorențiale căzute la începutul săptămânii au afectat 17 localități din județul Hunedoara, fiind avariate 14 case, iar 330 de hectare au fost inundate, a declarat ieri subprefectul județului, Dan Pricăjan. Din cauza apelor scurse de pe versanți au avut de suferit 187 de anexe gospodărești, 2 poduri, 30 de podețe, 2 drumuri naționale și 2 drumuri județene, iar în 177 de fântâni apa nu a mai fost bună pentru băut. Râul Mureș depășea, ieri, cu 5 centimetri, cota de atenție, la stația Gelmar. Se așteaptă însă o creștere a râului Mureș. Chiar și în aceste condiții, Mureșul inundase deja 40 de hectare de teren agricol în comuna Gurasada.
Prima evaluareAutoritățile județene lucrează, în aceste zile, la evaluarea pagubelor-produse de inundațiile din Valea Jiului și zona Brad. Un prim calcul a fost definitivat pentru calamitățile produse în județ în primele zile ale lunii iulie, când ploile torențiale căzute la Simeria, Gurasada, Bucureșci, Balșa, Crișcior,

Consiliul Local Deva a aprobat împrumutul

Ajutoare pentru sinistrați
Simeria (V.R.) - Subfiliala de Cruce Roșie Simeria pregătește 20 de cutii mari cu pături, lenjerie de pat, haine de femei și bărbați pentru sinistrații din Valea Jiului. Președinta subfilialei, Luța Dan, preciza că un număr similar de pachete, vor fi pregătite și pentru simerienii care au avut de suferit în urma inundațiilor din ultima vreme.

HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm", non-stop, str. 

George Enescu, nr. 14. 85-» 717659.
Farmacia .Green Line*,  non-stop. Bd. 

Republicii, nr. 8.©-» 748199.
Farmacia .Arnica", str.^GeorgeTnes-' 

cu, nr. 7. ©-♦ 713045.

DEVA
Farmacia „Senslblu", non stop, str.

Victoriei, nr. 1. ©-» 222380.

Surprinși de inundații, oamenii au fost nevoiți să se refugieze în zone mai sigure pentru eiZam și Orăștioara de Sus au produs pagube de 9,84 miliarde lei (vechi). Cel mai mult au fost afectate culturile agricole, unde distrugerile suferite de 270 de hectare de culturi totalizează 1,5 miliarde lei.
Cetățeni responsabiliPe de altă parte, autoritățile județului consideră că pentru evitarea unor
Farmacia nr.1 .Remedia", non-stop, 

Piața Victoriei, nr. 29. ©-» 211616, 
224488._________________ ________________
Farmacia .Tacoml - Humanttas II*.  

str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ©-» 

211949.
0RĂȘT1E

Farmacia «Oros”, sâmbătă, orele 

8-20 duminică, orele 8-14, str. N.
Bălcescu, nr. 7. ©-» 240976.
PETROȘANI
Farmacia .Piața", non-stop, str.

Avram lancu, nr. 5
BRAD
Farmacia .Remedia", sâmbătă și 

duminică, orele 9-13, str. Avram 

lancu, nr. 48. ©-» 612887. 

viitoare probleme, cetățenii trebuie să fie „conștienți” și să-și curețe singuri șanțurile și rigolele de scurgere a apei, fără să mai aștepte ca acest lucru să fie făcut de primării.
Implicarea primăriilorInspectorul șef adjunct al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, colonel Emil Ciorba, menționa că doar cinci comune
Polidinka Stomatologie Deva, str. M„ 

Kogălniceanu, zilnic 8-20_____________
Cabinet medical Individual STOMATO, 

dr. Dumitru Gudea, Călan, Str. Inde

pendenței, 18A. ©-» 731509.

Cabinet Stomatologic, dr. Chiș Mata, 
dr. Crăciunel Adinel&Elena, Hune

doara, str. Avram lancu, nr. 9. ©-» 

0744-556016.______________________________
Cabinet Chirurgie maxilo-facială, dr. 
Zuberecz Richard, Hunedoara, Piața 

Eliberării, nr. 5. ©-» 717686.
Cabinet dr. Bâldea Eugenia, Orăștie, 

Str. 1 Mai, nr. 1. ©-» 242461.

din județul Hunedoara dețin utilaje pentru intervenții în caz de inundații. Primăriile nu au nici măcar motopompe mici pentru scoaterea apei, justificarea autorităților locale ținând de lipsa banilor. „I-am rugat pe primari să cumpere motopompe. Spun că nu au bani, dar acestea sunt de strictă necesitate”, a afirmat reprezentantul instituției, col. Emil Ciorba.

Mm* 8» art*
• Huriednini: “Expoziție" ” 

cu 1200 de lucrări de 

gravură semnate de stu
denții de la Universitatea

• Deva: Expoziție retro
spectivă Kovacs Ernest și 
elevii săi, după 30 de 

ani. Vernisaj: astăzi, ora 

16.00.

• Orăștie: Galeria de 
Artă. Expoziție de pictură 

Mircea Zdrenghea.

• La Librăria .Marin Pre
da" din Deva (p-ța Victo

riei) puteți găsi și 

achiziționa:_______ __________
Cărțile lui Marius Tucă - 
sunt deja în librării sau pot 

fi achiziționate online de 

pe site-ul editorului - 

www.rao.ro. Autorul 
propune spre lectură alte 

două cărți ce-i poartă sem
nătură - „Astenii de buzu
nar" și „Pamflete cu 

români"- editate de Rao.

- Cum ai putea să-ți 
reprezinți o „astenie de

buzunar"? Poate fi mică ori 

nesemnificativă pentru 
ceilalți sau nedez-văluitS 

integral, sau cuprinde 

esența primăverii pe care 

autorul o conjugă la toate 

timpurile și în mod special 

la acela care-i aparține 

într-un mod intim. Lectura 

„Asteniilor de buzunar" 

dezvăluie o meditație cori4 

tinuă asupra timpului mul- 

tifatetat în anotimpuri, în 

amintiri, în copilărie etc., o 

meditație pe care i-o 

pasează cititorului și din
colo de granița ultimului 

cuvânt.
-„Pamflete cu români" este 

chiar o culegere de pam
flete în care problemele cel 

mai greu de rezolvat îi 
revin cititorului. Alegerea 

lui constă în a fi sau a nu 

fi în situația propusă de 

autor. Că e vorba de setea 

pentru putere a politicie
nilor, de reforme, de mân

dria națională, subiectele 

sunt abordate cu ironie, 

pentru că însăși mani-, 
testarea lor în cotidian se 

definește astfel.

vww/m

•„Op Audio Video Fftm" 
Deva. Ulpia Shopping 

Center, etaj 1. Cele mai 

noi și căutate CD-uri cu 

muzică pentru toate gus
turile._________________________

«»■•» filrnn «4a

târziu, organizatorii 
oferind un program de 

discotecă.

liber să fie petrecut con- 

fortant, după alegerea 

fiecăruia, indiferent de 

vârstă. Pentru copii există 

filme recente indicat a fi 

vizionate alături de per
soanele iubite.

• Deva, cinema „Pa
tria". în perioada 15-21 

iulie. Prețul unui bilet: 

45.000 - 35.000 lei 
vechi, foia este închis.

- „Cu capul în nori". (Head 

In The Cloulds).
Este un soi de telenovelă

în maniera lui David Lean 

(Doctor Jivago). Guy, stu

dent la Cambridge, o 

cunoaște într-o noapte pe 

Gilda, care apare la el în 

cameră udă de ploaie și 
dezinvoltă. Guy se îndră

gostește, dar Gilda are o 

relație deschisă cu un pro

fesor de la facultate și în 

general o relație foarte 

deschisă cu tot ce o încon

joară pentru că, aflăm din 

introducere, când avea 13 

ani i-a spus o ghicitoare că 
va muri tânără. în contin

uare filmul se desfășoară 

complicându-se doar apa
rent, pentru că nici for

marea triunghiului amoros 

(cei doi plus o prietenă de- 

a Gildei), nici războiul din 

Spania și apoi al doilea 

război mondial nua 

reușesc să strecoare puțin 
dramatism în mecanismul 
bine uns cu creme scumpe 

al telenovelei. Lacrimile 

curate ale lui Charlize 

Theron, oricât de sincere, 

nu-i strică machiajul per
fect.

• Nteți.. Duminică, ora 

13.00. La Căminul Cul

tural din satul Nălaț - 
Hațeg va avea loc un 
spectacol folcloric 

susținut de Ansamblul

din Hațeg, care va împlini 

80 de ani. Cu acest prilej 
artistei îi va fi înmânată o 

diplomă de onoare din 

partea Primăriei Hațeg și 
un premiu. ______________
• Muntele Găina. „Târgul 

de fete de pe muntele 

Găina"se va derula pe 

parcursul a două zile: 
sâmbătă și duminică (16 

și 17 iulie). Deschiderea 

manifestării va avea Joc 

mâine la ora 18.30, iar 

aceasta va cuprinde un 

târg al meșterilor popu

lari și spectacole fol

clorice în care vor fi 
prezentate și obiceiuri de 
nuntă; își vor da concur-l 

sul numeroși interpreți de 

muzică populară, ansam
bluri folclorice și formații 

de instrumentiști ce vor 

reprezenta județul Alba

• Sala Sporturilor Deva 

oferă celor ce doresc să 

practice tenis de masă 

sau jocuri de sală, spre 

închiriere, teren de sport 

în sală - preț 1 mii. lei 
ora și masă de tenis cu 

accesoriile necesare prac

ticării acestui sport la 

prețul de 100 mii lei ora 

(adulți) și 50 mii lei ora 

(copii). Programul de 

week-end al Sălii Spor
turilor din Deva este sta

bilit între orele 9.00 - 

20.00.

- Nou! Bază sportivă în 

zona Stadion Cetate din 

Deva. Destinată amatorilor 

de fotbal, baza oferă con

diții speciale pentru petre
cerea timpului liber într-un 

mod sănătos. Sunt oferite 

facilități ca: - 2 terenuri cu 

gazon artificial, pentru 

minifotbal, echipate inte

gral; - sală de arerobic; - 

instalație de nocturnă; - 

vestiare și dușuri; - terasă 

și bar.
- Arena de tenis RENEL 

închiriază teren și echipa

ment pentru Dracticarea 

tenisului de câmp. Locație: 

Deva. Str. Depozitelor nr.

trăsurica (serviciu oferit 

copiilor) sunt oferite la 

tel.0744. 876 244.
- Bazinul de înot. Hune

doara. Zilnic: 10.00 - 

22.00. Sâmbătă: 09.00 - 

13.00; 14.30 - 22.00. 
Duminică: 09.00 . 14.00. 
Costuri adulți: 60.000 lei; 

copii, studenți, militari: 

30.000 lei.
- „Klass Club". Program: 

luni - sâmbătă: 09.00 - 

21.00.
Oferă: - Fitness. 40.000 lei 
ora; 10 ședințe: 250.000 

lei;

- Masaj relaxare. 130.000 

lei 50 de minute;
Masaj anticelulitic. 

150.000 lei 50 de minute.
- Masaj medical. 150.000 

lei 50 de minute;

- Solar. 30.000/5 minute;

- Aromoterapie. 150.000 

lei ora;
- Aerobic. 40.000 lei ora; 
250.000 lei 10 ședințe.

• Sarmizegetusa. pensi

unea Venus (două mar
garete) se află în fru

moasa Țară a Hațegului. 
Este o cabană de lemn 

construită pe două 

nivele, cu o priveliște 

minunată spre munții 

Țarcu și Poiana Ruscăi. 
Zona este foarte bogată 

în atracții turistice: Parcul 
Național Retezat, Rezer

vația de zimbrii, biserici și 

castele medievale.

http://www.rao.ro


Interzisă

• Modernizări. Directorul sportiv al CSDeva, Pavel Horvat, ne-a declarat că în prezent se acționează pentru finalizarea modernizărilor care se fac sub tribunele stadionului. în principal este vorba de vestiare și grupuri sanitare. De asemenea, pentru desfășurarea în bune condiții a meciurilor de pe teren propriu, acolo unde a fost nevoie, gazonul a fost plombat. (V.N.)
• Arbitri. Președintele Comisiei Județene de Arbitri, Grigore Macavei, este îngrijorat de faptul că, odată cu începerea noului an competițional, se vor ivi probleme cu delegarea arbitrilor. Grija vine din cauza faptului că mulți arbitri sunt timorați, pentru că au fost amenințați, ori chiar bătuți de spectatori sau jucători. (V.N.)

•.t • Tribune închise. Federația Română de Fotbal a anunțat că începând cu ediția 2005 - 2006 a Diviziei A, accesul spectatorilor în tribunele fără scaune ale stadioanelor va fi interzis. De asemenea, numărul minim de scaune pe stadioanele, care găzduiesc partide din Divizia A, este de 7000. (V.N.)
Thor Hushovd (Norvegiâ) și Stuart Grey (Australia) au fost liderii etapei de ieri a Turului Franței pe distanța de 187 de km, între Bianco și Dignes - Ies *

■ Cetate își desfășoară 
pregătirile la Hunedoa
ra, pentru că nu are 
acces la sala din Deva.

ClPRIAH MARIHUȚ____________________

clprian.matiniit0ififamimedia.ro
<

Deva - Marian Muntean, președintele singurei echipe devene din Liga Națională de handbal feminin; consideră că formația sa nu beneficiază de sprijin din partea Direcției pentru Sport a Județului. Supărarea lui Muntean e determinată de decizia DSJ- ului de a interzice accesul echipei Cetate la Sala Sporturilor, până când își va plăti restanțele pentru chiria sălii, 
„îmi vine să abandonez"„îmi vine să abandonez e- chipa și să investesc banii în altceva. Nu zic că nu plătesc, dar atitudinea DSJ-ului mi se pare răuvoitoare în contextul în care pretind banii fără să- și fi respectate obligațiile contractuale. Documentele prevăd ca pentru chiria de 550.000 lei/oră să mi se asigure condiții optime de pregătire. Ori ca să se aprindă becurile trebuia să fac scandal, iar apă caldă și căldură în vestiare și în sală nu am avut niciodată. Ar trebui să renegociem și DSJ-ul să

Jiul - la ora adevărului
Petroșani (V.N.) - După o perioadă destul de lungă în care la Jiul Petroșani își caută drumul către Divizia A, se pare că în ograda clubului încep să se limpezească oarecum apele. Ne referim la faptul că ieri au îhceput să se negocieze contractele jucătorilor, iar până la închiderea ediției încă nu s-au luat decizii concrete.Din dialogul cu Gheorghe Boboc, organizatorul de competiții al clubului, am reținut că sigiir este la această oră doar un cantonament în Ungaria în perioada 15 - 26 august.Doar astăzi după amiază se vor cunoaște mai multe detalii privind lotul și programul echipei.

Bani puțini la Simeria
■ Sponsorii CFR Mar- 
mosim au tot mai 
puțini bani pentru 
performanță.

Simeria (V.N.) - După ce la CFR Marmosim Simeria ș-au obținut rezultate bune în anul competițional trecut, se pare că noul sezon nu are prea multe raze de soare.Spunem acest lucru întrucât ieri seară, după o ședință a consiliului de administrație, s-a ajuns la concluzia că nu sunt bani suficienți pentru susținerea în bune condiții a echipei. Deocamdată asta este durerea mare a celor de la Simeria, unde au apărut oarecare disensiuni între, unii membri ai conducerii privind folosirea fondurilor tot mai subțiri.

Control la handbal
Deva (C.M.) - Jucătoarele de la Cetate Deva vor susține, în data de 16 august, la Tg. Jiu, alături de echipele Oltchim Rm. Vâlcea și CSM Sibiu normele de control obligatorii pentru Liga Națională. Pentru a putea participa în competițiile oficiale, organizate de către FR Handbal, componentele echipelor din prima ligă trebuie să îndeplinească haremurile minime obligatorii la următoarele șase probe de control: 5 x 30 m; 30 m dribling printre jaloane (exclusiv portarii); pentasalt; deplasare în triunghi; aruncare cu mingea de handbal la distanță (cu elan de trei pași); testul Cooper.

a doi;

RECLAME

Ia CUVÂNjm. și câștigi în fiecare vineri!
Află cum poți câștiga:• Decupează și completează talonul de concurs publicat vineri în ziar.• Depune plicul în urnele speciale Cuvântul liber, din Deva, vineri, sâmbătă, duminică și luni sau la sediul redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37 A.• Poți să ne trimiți plicul prin poștă: Cuvântul liber, C.P. 3, O.P. 1, Deva.• Extragerea norocoșilor câștigători va avea loc miercuri, 20 iulie 2005, la sediul redacției Cuvântul liber.

• Numele câștigătorilor vor fi publicate în paginile ediției de joi, 21 iulie a.e.
• 3 premii x 1.000.000 lei 

(100 lei noi)Informații suplimentare se pot obține la telefon 0254-211.275.Regulament:Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea condițiilor de participare la concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La acest concurs nu pot participa angajații SC Inform Media SRL și nici rudele acestora de gradul I sau II.
; ~ -X-
i Talon do concurs - 15 iulie 2005
i Nume________________________ Prenume_________________________________
: Adresă_________________________________________________________________

Telefon__________________________ E-mail________________________________

Lotul echipei Cetate s-a antrenat la Pădurea Bejan și la o sală din Hunedoara.renunțe la o parte din bani, iar eu să plătesc efectiv la nivelul condițiilor de care am beneficiat. Bunăvoință și înțelegere pentru sport au cei de la Hunedoara unde ne antrenăm în prezent și ni se asigură gratuit accesul la sală”, afirma oficialul devean. Recent venit la echipa deveană, antrenorul Liviu Jurcă a activat în ultimii ani la Cluj și s-a arătat contrariat de situa
Fără a intra în prea multe amănunte legate de această chestiune sensibilă pentru multe echipe nu numai la a- cest nivel, să mai spunem că din vechiul lot nu-a plecat nimeni și nici nu ș-au făcut a- chiziții. Dimpotrivă,- în aceste condiții în care sponsorii sunt tot mai puțini și mai „săraci”, sa speră ca jucătorii serioși să nu plece la alte echipe.

Lotul actualPână se vor limpezi apele, iată lotul cu care CFR Marmosim pornește la drum: Iancău, Andrei, Mihăiesc, Moglan, Popovici O., Buta O., Buta I., Buta B., Saraor, Popovici A., Giurasa G., Bol- foș, Timofte, Lăcătuș, Bejan, Jușcă, Vladu D., Șoș, Borlea, Dămăcuș, Talpoș, Istrate, Stanciu. 

ție. „Nu înțeleg de ce aici la Deva există astfel de probleme, când la Cluj formațiile care făceau performanță aveau acces gratuit la Sala Sporturilor”, preciza tehnicianul.
Plata în rate„Hotărârea de a se plăti pentru utilizarea Sălii Sporturilor nu aparține DSJ Hunedoara, ci Agenției Naționale pentru Sport. Cetate a acumțț
Cupa României la 
sanie în Munții Parâng

Petroșani (C.M.) - CSS Petroșani în colaborare cu Federația Română de Bob și Sanie va organiza, în zilele de 18 și 19 iulie, pe pârtia din Parâng a clubului petroșănean, prima etapă a Cupei României la Sanie pe Role. „Concursul se va desfășura pe o pistă de beton și va consta în cronometra- rea unor starturi cu așezare pe sanie după distanța de 10 metri și în câteva probe ce testează pregătirea fizică. Pe lângă cei 15 spor

At SPORT

lat restanțe de 112 milioane și nu se poate accepta plata unei sume mai mici, ci doar eșalonarea restanțelor. De altfel cele 112 milioane au fost împărțite în cinci rate pe care clubul le poate plăti până la finalul anului. Când își achită măcar prima rată, Cetate își va putea relua antrenamentele la Sala Spărturilor”, spunea în replică Constantin Grigore, directorul DSJ Hunedoara.- 

tivi ai clubului nostru la competiție și-au anunțat prezența peste 40 de sportivi de la cluburi din Sinaia, Toplița, Bistrița, Bucegi, Predeal și București”, preciza Zoltan Toth, directorul CSS Petroșani. Concursul de la Petroșani va fi supervizat de Florian Țicu, secretarul general al Federației Române de Bob și Sanie, iar următoarea etapă a Cupei României va avea loc la Câmpulung Muncel. 1

JURNAL
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• Premieră. Pilotul Mihai Marinescu, în vârstă de 16 ani, este primul român învingător într-b competiție monopost, după ce s-a impus, în week- end-ul trecut i cursa Formulei Renault 1,6 Junior, de la Mugello, din etapa a IV-a a Internaționalelor Italiei.(L.G.)
• Sprijin. Comitetul Olimpic și Sportiv Român a virat suma de 10.000 de euro în contul deschis de Secretariatul General al Guvernului pentru ajutorarea persoanelor sinistrate în urma inundațiilor din județele Bacău, Argeș, Vrancea, Buzău și alte zone.(MF)

Pe parcursul celor peste 1.200 de km, concurenții sunt nevoiți să traverseze numeroase albii de râu. (Fqw:Epa)

Boonen a abandonat
Paris (MF) - Rutierul belgian al echipei Quick Step, Tom Boonen, a decis să abandoneze Turul Franței, înaintea etapei de ieri, a 12-a, care a avut loc intre localitățile Bri- ancon și Digne-les-Bains. Boonen era posesorul tricoului verde, al liderului în clasamentul pe puncte. Ciclistul belgian, care a căzut, miercuri, la coborârea de la Courche- val, are dureri la genunchiul drept. El a făcut, joi dimineață, un ultim test pentru a vedea dacă poate pedală, dar a constatat că nu va mai putea continua Turul Franței. Boonen, in vârstă de 24 de ani, a câștigat etapele a doua și a treia ale actualei ediții a Turului Franței. în clasamentul pe puncte, Tom Boonen era urmat, după 11 etape, de norvegianul Thor Hushovd (Credit Agricole).

Loeb vrea șase din șase
■ Raliul Argentinei 
pune la grea încercare 
pîloții și materialul de 
concurs al acestora.

Liviu Cordea
IMu.gordaaglnfornuMdla.ro

Posesorul tricoului verde a ieșit din cursă,

Cordoba - După patru curse extrem de solicitante în platoul mediteranean, Campionatul Mondial de raliuri se mută în Argentina, pentru singura etapă organizată pe continentul sud-american. Dincolo însă de această schimbare evidentă, se naște o întrebare: va reuși oare Sâbastien Loeb și navigatorul său Daniel Elena să obțină a șasea victorie consecutivă din acest sezon? Dacă da, echipajul francez va stabili un nou record și probabil nimeni și nimic nu le va mai putea sta în calea adjudecării unui nou titlu mondial. Șansele par să fie de
Scandal financiar la FIVB

partea lor. Anul trecut, Loeb a terminat acest raliu pe poziția secundă, Citroăn realizând atunci dubla prin victoria spaniolului Carlos Sainz.• Recentele teste efectuate în '• Spania au dat satisfacție, oferind date importante privind setup-ul mașinii care trebuie adoptat în Tara Tangoului. Singura preocupare serioasă a echipei lui Guy Frequelin este legată de Francois Duval, care va pilota cea de-a doua Xsara în acest week-end, după ce a fost „concediat” două etape și înlocuit de veteranul Săinz pentru a nu pierde teren în ierarhia constructorilor.
ContrasteRaliul Argentinei este însă o competiție a marilor contraste. Iarna sud-americană înseamnă dimineți foarte reci, urmate de după-amieze calde pe drumuri de macadam aflate la altitudini care

sunt printre cele din întregul campionat. Pe unele probe speciale concurenții ajung să depășească chiar 3.000 de metri, unde vizibilitatea este aproape nulă, din cauza plafonului de nori.' Tronsoanele sunt foarte diferite. Uneori sunt foarte rapide pe platourile înalte, alteori foarte virajâte și alunecoase, în plus, un număr mare de „săritori” de pe oare mașinile aterizează în posâțtii spectaculoase și trecerile,!rin apă vor face viața grea piloților. Deși singura cursă din America de Sud nu este la fel 'de dură precum cele precedente, posibilitatea dezvoltării unor viteze mari duce la dese accidente.
Atmosferă de carnavalO altă caracteristică a raliului o reprezintă spectatorii foarte entuziaști și pasionați, organizatorii apredfafl că vor^ fi circa 1,5 milioBSTde fanf*  - t

mai mari pe traseele din Văile Punill Calamuchita și Traslâsierra. Raliul Argentinei are amplasat cartierul general în stați nea Villa Carlos Paz, lângă orașul industrial Cordoba, -la aproximativ 700 de km de Buenos Aires. Lungimea totală a traseului măsoară 1.21? kilometri, dintre care 340,82 reprezintă distanța celor 22 de probe speciale. '
3 Miifkko

g Nteeo GronBetaa

6. Hani Rfivanpera

Constructori:

1. Citrofei___________________

2. Feuqeot
3. Ford 

Realitate din prima manșă 'a turului Întâi preliminar 
al iigli Campionilor: .

Hakâ wlfaitosia - PlurilkEtevan - - i - o

hb iWiaw- F8K Kâums “ 2-4
NK Gotica' ■ 2-0
Centorr- Belfast - FCȘhilbourne 88 i. 2

’ Liverpool - Total Network Solutions 3-0

RarWefe retur hm area Joc pe 19 $ 20 iulie.

Geneva (MF) - Președintele Federației Internaționale de Volei (FIVB) și doi oficiali ai acestui for au fost inculpați pentru furnizarea unor informații false despre unele societăți comerciale și fals în acte, se arată intr-un comunicat al Ministerului de Justiție elvețian. în comunicat nu se precizează identitatea celor trei inculpați. FIVB este prezidată de mexicanul Ruben Acosta Hernandez. Potrivit agenției Sport Information, ceilalți doi inculpați sunt elvețienii Jean- Pierre Seppey (secretar general) și Franz Schmied (fost responsabil al departamentului financiar). Aceste inculpări sunt urmarea recursului formulat de Mario Gojiman, fost președinte al Federației Argentiniene de Volei și fost membru al FIVB, exclus de acest for, în martie 2004, din

toate activitățile legate de volei la nivel național, continental și mondial.FIVB l-a acuzat pe Gojiman că nu și-a asumat obligații financiare înainte și în timpul Campionatului Mondial din 2002, organizat în Argentina, și că a încheiat contracte de sponsorizare fără acordul federației internaționale.
Fals în acteîn decembrie 2002, Mario Gojiman a depus o plângere, acuzându-i pe conducătorii FIVB de gestiune neloială, furnizarea unor informații false despre unele societăți cb- merciale și fals în acte. Po-, trivit Sport Informations, Mario Goijman l-a acuzat în special pe Ruben Coste că a folosit fondurile vărsate de Comitetul Internațional Olimpic pentru a plăti comisiile FIVB.

Au bătut palma
Ottawa (MF) - Sindicatul jucătorilor din NHL a anunțat că a ajuns la un acord de principiu cu reprezentanții Ligii Naționale de Hochei (NHL) îfl privința plafonului sa- larial pentru fiecare club. Detaliile înțelegerii vor fi făcute publice într-o Săptămână, după ratificarea ei de către sindicatul jucătorilor și reprezentanții NHL. Proprietarii cluburilor hotărâseră pe 15 septembrie 2004 blocarea campionatului NHL, ediția 2004/2005, pentru a forța jucătorii să accepte noul plafon de salarizare, care limita riscul falimen- tării echipelor de hochei. Jucătorii și reprezentanții cluburilor au ajuns la un acord în iarnă, însă disensiunile au persistat în privința sumei finale a plafonului de salarizare. Pe 16 februarie, NHL â hotărât înghețarea anului competițional 2004/2005, în urma a cinci luni de conflict. Pentru prima oară, în. istoria de 86 de ani, trofeul Stanley, care recompensează cea mai bună echiDă din NHL. nu a fost atribuit.

Pavel deschide în Cupa Davis
■ Reprezentativa Ro
mâniei și a Croației vor 
lupta pentru un loc în 
semifinalele competiției.

Liviu Gordea ______________
IMu.gordoaglnformmadia.roSplit - Andrei Pavel va avea ingrata misiune de a evolua în primul meci al întâlnirii cu reprezentativa Croației, din cadrul sferturilor de finală ale Cupei Davis, Grupa Mondială, care are loc începând de astăzi la Split. Cel mai bine plasat tenisman ro- mân in ierarhia mondială îl va avea ca adversar în partida de debut pe Marlo Ancic, numărul 16 ATP. O victorie tn inc ar încpmna

echipei noastre, și mai ales pentru Victor Hănescu, care va juca în cei de al doilea meci în compania lui Ivan Ljubicic, liderului gazdelor, în proba de diîblu, programată sâmbătă, perechea Andrei Păvel/Gabriel Trifu va întâlni cuplul Mario Ancici/- Ivan Ljubicici. Duminică, în cea de-a treia zi a competiției, se vor dispute^ultimele meciuri de simpQ^^tdrei Pavel - Ivan Ljubici^^piat'de confruntarea dintre/Victor Hănescu și Mari# Ancie. Primele partide de simplu vât? începe la ora -15, in^imp- ce întâi1 nirea de dublu este programată la ora 16.
Surpriza’

Rchinplp de Clina Davis ale

întâlnit o singură dată, în 1999, în sferturile de finală ale Grupei I din zona euro-africa- nă, la București (pe zgură), România învingând atunci cti 3 - 2. Dacă românii au. depășit Belarusul cu 3 - 2 pentru a disputa acest sfert de finală, Croația a produs marea surpriză a optimilor, învingând, în deplasare, Statele Unite ale Americii, qu 3 - 2. gîn clasamentul Cupei D» vis, în acest ihoment, Ronf^ nia se afla pe locul 11, ca 4.818,8 puncte, iar Croațra este pe 9, cu 5.475 de ar ti® Cum însă în această comp*  tiție de multe ori calculele hârtiei sunt infirmate de j«| curile din teren, întâlni t care se desfășoară în lodSli- tatea Snlit din Croatia- este

IMu.gordaaglnfornuMdla.ro
IMu.gordoaglnformmadia.ro
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v Aandruț Teodora - 
Internaț. Științe

Păcurar Lidia - part, 
mate.- N; chimie, M-J

Bonța Karina - volei f., 
ioc. I - J.

Dubar Alexandru - 
fizică, M - N.

Mag Ioana - volei f., 
Ibc. I - J.

Petrușan Ioana - relig., 
P.l-N; rom,.P.I, fiz.,P.III-J.

lacob Larisa - volei f., 
loc. I - J.

Smeu Tudor - Ib. 
română, P. I -J.

Damian Alexandra - 
volei f., loc. I - J.

Șoman Alexandru - 
Tinere condeie, P. I - J.

Moldovan Dana - volei 
f., loc. I - J.

Ghiță Mădălina - volei 
f., loc.l - J.

Hendrea Ioana - volei 
f., loc. I - J.

Tomuș Corina - volei 
f., loc. I - J.

Costa Flavia - ist., P.ll; 
Tinere condeie, P.lll—J.

Filip Adela - istorie, P. 
II - J.

Tănase Alexandru - Ib. 
rom., P. II - J.

Petrescu Victor - Ib. 
rom., P. II - J.

<

4h'

Blaj lolanda - Ib. rom., 
P. II - J.

Spânu Anne Marie - Ib. 
rom., P. II - J.

Tomoaie Lansa - Crișan Adriana-rom.,
chimie, P. II - J. P.ll; Tinere condeie, P.ll

AȘII de la „Andrei Șaguna"
N - națională
- județeană

P ■ premiu 

M - mențltiRe

' :'patt.,T participare 

Hb.ismB - tai «m- 

deie

Dem. și toler. - EJemo-

Knebel Răzvan Ib. 
>m , P. III - J.

Deva (V.R.) La Școala “Andrei Șaguna” Deva - Școală Europeană, pregătirea elevilor pentru participarea la olimpiadele și concursurile școlare este o activitate permanentă. Sub îndrumarea unor dascăli , merituoși, an de an foarte mulți elevi se regăsesc printre premianții olimpiadelor județene, naționale și internaționale.Sunt remarcabile, pentru anul școlar 2004-2005, următoarele participări: Teodora Mândruț, membră a lotului național, la Olimpiada Internațională de Științe din Indonezia; Raluca Matran și Adrian Chirilă la Concursul Internațional de Creație '“Shankar's International Children's Competition ” - New Delhi, India - cu obținerea celei mai mari distincții; Andra

Țeculescu la Concursul Internațional de Desene “Elefănțelul de Aur” - Wuppertal, Germania - cu obținerea distincției “Elefănțelul de Aur”, iar Oana Carp, Mihai Guță, Popescu Lucian, Alin Florea, Paula Muntean, Eugen Artean, David Cristina, la același concurs de desene cu obținerea distincției “Elefănțelul de Argint”. Revista școlii “Crisalide” a participat pentru a cincia oară consecutiv la concursul național.Dintr-un număr de 106 elevi participant, 54 - adică 51 la sută, au obținut premii și mențiuni la olimpiadele și concursurile școlare. Ei sunt AȘII printre AȘI cu care școala se mândrește.Bravo lor și felicitări profesorilor care i-au pregătit!

Cândea Anne Catherine 
- Ib. rom., P. II - J.

Dobra Horia - Ib. rom., 
P. III - J.________________________________

Deaconu RăZvan -rom., 
P. III; fiz., P. III - J.

Scuipici Geanina -rom., 
P. III; geogr., P. III - J.

Goia Cătălina-Dem. și 
toler., P.III;Cult.civ.,M-J.

țeculescu Andra - Ele
fănțelul de aur

Pătraș Lorenzo-rom., P.lll; 
fiz.,M; Tin. cond.. M-J.

Matran Raluca și Chirilă Adrian - Conc. Internaț. 
Creație India, medalie de argint

Gheorghe Flavia - Ib. 
rom., M-J.

Korosi Camelia-Dem. și 
toler., P.III;Cu|t.civ.,M-J.

Cristoi Călin - Ib. rom., 
M-J.

Reinert Vanesa - Ib. 
rom., M-J.

Murarî Ovidiu - istorie, 
M-J.

Savu Diana - istorie, M 
-J.

Davidescu Ovidiu - Popa Timotei - chimie,
Dem.și toler., P. III - J. P. III; fiz., M-J.

Cristea Andreea - 
geografie, M-J.

ra. iafir Ioana - 
chimie, M-J.

Voica Cristina - Tinere 
condeie, M-J.

w

Toth Ervin - fizică M; Muntean Andrei - isto- 
chimie, M-J. rie, M-J.

rie, M-J.

Toma Corina - fizică, Todoran Ana Maria - Suciu Alina - chimie.
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Popescu Lucian -

Artean Eugen - Elefăn
țelul de argint

W-.-
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w
Florea Alin -r
01 rv • Jl —

David Cristina - Muntean Paula -
Elefănțelul de argint Elefănțelul de argint

Guță Mihai - Carp Oana - Elefănțelul
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Vând ap. 1 camera (01)
• urgent, tunuri cămin, Deva, zona Dacia, 
mobilată șl utilată, îmbunătățiri, preț 6500 eura, 
negociabil. Tel. 0721/356831.Vând ap. 2 camere (C3)
• 2 «partamenta a 2 camere In comuna Ilia, preț 
negociabil. Tel. 0724/523823.0724/065448 sau 
0254/282375, după ora 17.
• decomandate, Deva, 22 Decembrie, etaj 3 din 
4,2 balcoane, preț 34.000 euro, negociabil. Tel. 
0726/142377.
• decomandata, Deva, str. Titu Maiorescu, bloc 
de cărămidă, etaj 3 din 4, parchet stejar, 
contorizări, 63 mp, balcon închis, interfon, boxă 
uscătorie sau schimb cu similar Cluj Napoca, 
130.000 ran. Tel. 0741/210056.
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 șl 2, ocupablle Imediat, preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587.
• decomandata, parter, bloc cărămidă ultra
central, curte Interioară Deva. Tel. 218660.
• Deva, Dadă modificări, îmbunătățiri, ideal 
cabinet medical, abc, etc, preț 15500 euro, nego
ciabil. TeJ. 0726/142377.
• Deva, Emkmcu, pentru locuit sau spațiu 
comercial, preț 20.900 euro. Tel. 0723/335189.
• Deva, Gojdu, vizavi de Școala Generală Nr. 4, 
preț negociabil. Tel. 231241.
• Den, Iu Maniu, etaj 2, parchet, apometre, 2 
focuri gaz, bloc cărămidă preț 1,1 mid lei, nego
ciabil. Tel. 072V564004.
• Deva LSneraU, tu. 41, ap. 17, bloc din 
cărămidă confort 1 sporit, îmbunătățiri, conto
rizări complete, prețul pieței, negociabil, fără 
intermediari, merită văzut Tel. 225347.
• Deva Sfc. Teilor, contorizări, balcon închis, 
îmbunătățiri, etaj 2, preț 650 milioane lei. Tel. 
0740/232043.
• Den, ultracentral, decomandate, cărămidă 
parter, curte Interioară Ideal privatizare. Tel. 
218660.
• Den, ultracentral, preț 1,5 mid. lei. Relații la 
tel. 0724/848493.0254/219764.
• Den, zona Dacia în fața Poliției Județene, 
semldecomandate, parter, ocupabll Imediat, 
zonă liniștită preț negociabil, nu sunt agent 
Imobiliar, Tel. 0721/679186,0726/170230.
• Gojdu, parter, preț 78.000 ron, garsonieră 
amenajata complet preț 52.000 ron și teren 
intravilan 900 ■ 1800 mp, toate In Deva Tel. 
0720/437889.
• sar «ridate, super amenajat ocupabil 
Imediat, etaj 1, zonă buna preț 670 milioane lei, 
negociabil. Tel. 235019.
• idb entril parter, gaz contorlzat, bloc 
cărămidă curte Interioară Ideal privatizare, 
Deva. Tel. 218660.
• urgent, Al. Moților, etaj 1, Deva, multiple 
îmbunătățiri, instalații sanitare noi, preț 610 
milioane lei, bloc cărămidă Tel. 227698, 
0745/955443. .
• wgeră s -IC- Dacia, bl. 18 etaj
2, contorizări, gaz 2 focuri, repartitoare, ocupabll 
imediat șl teren Intravilan în comuna Cârjlțl, st 
900 mp. Tel. 226092,0722/722112.
• urgent, semldecomandate, Deva zona Mine
rului, centrală termică gresie, faianță, preț 800 
milioane lei, negociabil. Tel. 0721/356831.
• ingunt, semktemandata, zona Uzo Balcan, 
contorizări, gresie, faianță In baie șl bucătărie, 
creț negociabil. Tel 235019.Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent, ofer prețul pieței, nu sunt agent 
imobiliar, tel. 0720/743834Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, contorizări, 2 balcoane închise,
2 băi, preț convenabil în 2 rate, zonă comercială 
favorabilă cu spațiu disponibil pentru garaj. Tel. 
0727/357313.
• decomandate, parter, Devă Gojdu, zona 
Cernel, hol mare central, bucătărie, modificat, 
centrală termică preț 1300 mid llel, negociabil. 
Tel. 218516.
• decomandata, zona Magazinul Tineretului, 2 
băi, suprafață mare, parchet inclusiv în hol, fără 
îmbunătățiri, preț 1,2 mid. lei. Tel. 0740/232043.
• Deva, hol mare, parchet, etaj intermediar, 
centrală termică bloc cărămidă preț 35.000 
euro, negociabil. Tel. 0721/744514.
• Deva, Minerului, bloc de cărămidă centrală 
termică gresie, faianță balcon închis, preț 1.080 
mid. lei, negociabil. Tel. 235019.
• semldecomandate, Deva, zona Piață parter, 
totul contorizat preț 33.500 euro, negociabil. Tel. 
229622,0724/631494
• Skneria, central Relații la tel.0726/737953.
• legeni, decomandate, contorizări, 2 balcoane, 
98 mp, etaj 1, bloc cărămidă zonă centrală preț 
1350 mid. lei, negociabil. Tel. 228615.
• regent, decomandate, Deva 1 Decembrie, 
ultracentral, termopan peste tot, gresie, faianță, 
modificat, vedere deosebită preț 39.000 euro. 
Tel. 0740/232043.Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, etaj 1, Deva, zona Piața
Centrală preț 13 mid. lei. Tel. 0745/253413.Vând case, vile (13)
• Deva, Bala Sărată 2 corpuri, amenajări mo
deme, centrală termică garaj, anexe, grădină 
St 750 mp. Tel. 228448,0722/347521.
• Deva, Vffle Noi, 4 camere, baie, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală curte, grădină telefon, 
exclus Intermediari. Tel. 219588
• Sin ta, canalizare. 4 camere, curte, garaj, 
beci, grădină preț 2,250 mid. lei, negociabil. Tel. 
0723/686162,0720/505771.
• Skneria, construcție nouă PtI. living, bucătă
rie, 2 băi, 2 dormitoare, scară interioară geamuri 
termopan, încălzire centrală sc 130 mp, preț 
1.900 mid. lei, negociabil. Tel. 0720/505771, 
0723/686162.
• Skneria, 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.
• Skneria, zona Marmosim, parter, living, 
bucătărie, baie, etaj, scară de lemn, 2 dormi
toare, baie superbă preț 2 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0723/686162,0720/505771.
• urgent, Deva, zonă centrală Str. 7 Noiembrie ■ 
Gojdu, 2 camere, bucătărie, cămară baie, sc 90 
mp, st 500 mp și teren pentru construcție casă in 
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. 
214448 Exclus intermediari.
• vând, la casă o cameră bucătărie, baie cu 
cabină de duș, centrală termică, parchet 
lamelar, gresie, faianță Deva, central. Preț nego-

• In Hațeg, str.-M. Emlnescu, nr. 26 A, 5 camere, 
bucătărie, baie, 23 ari. informații la tel. 770369. 
0744/910170.
• vând caaă în Căian, grădină gaz metan, apă 
curentă preț negociabil. Tal. 0721/502582.Vând case la t.ir.i (17)
• 1 camera, cămară beci, curte mare, depen
dințe, preț negociabil în comuna Dobra, sat 
Făgețel, la 2 km de la șosea Tel. 0724/523823, 
0724/065448,0254/282375.
• casă (vU) P+M Șoimuș, apă gaze, 4 camere, 
bucătărie, 2 băl, 2 beciuri, living, garaj, terasă 
curte, grădină baltă cu pește, preț negociabil. 
Tel. 225046,0727/934959,0723/413036.
• 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 In Geoaglu, Meteșan Marla
• tolmpnjurir Devei, preferabil zone cu posi
bilitate gaz, ofer maxim 900 milioane lei. Tel. 
0721/356831.

• casă 3 camere, anexe, curte, grădină ■ 
2000 mp ■ posibilitate racordare la gaz, în 
comuna Șoimuș, Str. Boholtulul. Preț Infor
mativ 1.250,000.000 leL Relații la tel. 
0723/631756.

• la șosea 12 km de Deva Bârsău, casă din 
cărămidă 3 camere, bale, beci, curte mare, 
grădină livadă cu pomi, fântână anexă (șură) 
lângă casă preț 1 mid. lei, negociabil. Tel. 
0745/149719.
• ermlnită, aridH 3800 mp, pădure 1/2, 
Soholt, comuna Șoimuș, utilități curent, apă 
posibilități gaz, preț 1,1 mid. lei, negociabil. Tel. 
0744/512073.Vând garsoniere (19)
• 1 camart, bale, contorizări, podele laminate, 
preț 350 milioane lei, negociabil. Tel. 235019.
• Deva, cartier Dacia 2 camere, parter, parchet 
laminat, contorizări apă gaz, repartitoare, 
ocupabllă Imediat, preț 550 milioane lei. Tel. 
220579.
• Deva, Micro 15, Al, Crlșulul, bl. 52, etaj Inter
mediar, contorizări, balcon închis, preț 550 
milioane lei. Tel, 0254/216903.
• Deva, zona Dada 20 mp, preț 310 milioane lei. 
Tel. 0726/142377.
• Deva, zona Dacia gresie, faianță instalații 
sanitare noi, apometre, repartitoare, lavabll, preț 
42.000 ron, negociabil. Tel. 0724/779543.
• transformată dn apartament 2 camere, etaj 
I, zona Dada recent renovată cu îmbunătățiri, 
preț 650 milioane lei, negociabil. Tel. 228109, 
după ora 18
• urgent decomandata, zona Dacia, 25 mp, 
ocupabllă Imediat, preț 13500 euro, negociabil. 
Tel. 0726/142377.
• urgent zonă foarte bună Slmeria sau schimb 
cu apartamente camere plus diferență 200 
milioane lei. Vând casă modestă în Slmeria preț 
600 milioane lei. Tel. 261268Vând terenuri (21)
• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara 
Relații latei. 211124.
• 2300 mp Intravilan în Deva Str. Alunului, zonă 
agrement case de vacanță Tel. 227242.
• 24700 mp teren pentru agricultură șl 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu șl CF. Tel. 212272,0723/732560.
• arabi IntaTurxteșșITurmaș, 2 parcele de iha 
flecare, preț 3 euro mp, ușor negociabil, facilități 
curent, apă Tel. 0723/686162,0720/505771.
• arabi, 6 ha-lângă șosea la asfalt, zona Berthe
lot, 4 km de Hațeg. Tel. 770687.
• Deva, Intra» a utilități, st 900 ■ 1800 mp, preț 
4 -9 euro mp. Tel. 0720/437889.
• grădină cu pomi pentru casă de vacantă în 
Sopotiva, comuna Râu de Mori. Informații tel. 
0744/H7184.
• Intravian M00 mp în Băcla cu toate f lltăffle' 
apă canal izare, curent, gaz, preț 4 euro/mp. Tel. 
233974 0724/388452.'
• rtravian 4*26  mp si două construcții cu câte 
două camere fiecare în Tâmpa (CF 166/1) la 1 km 
de Slmeria Posibilități racordare la gaz, apă 
curentă canalizare, toate in fața porții. Tel. 
0788/469152 sau 0254/212803.
• Intravian panta construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt, 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la 
poartă Tel. 0746/029058 220269 după ora 16.
• krtravflan penta construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt, 5000 mp, gaz, curent la poartă Tel. 
zilnic, 0744/641821.
• Intravian Slmeria. zonă bună 400 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, apă gaz, curent, preț 9 euro mp 
negociabil. Tel. 0720/505771,0723/686162.
• Intravian, a M, Deva, zona Piața rușilor. 
Tel. 0254/771976, orele 9-17, 0721/232648 
0254/777507.
• ravlan, constnAN, preț avantajos. Tel. 
221811.
• ian, 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.
• intravian, locde casă Slmeria 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.

• SC HadeHla Pan SRL ai sediul to orașul ' 
Hațeg, sir. A. cu, nr. 2, angajează 
personal caăflca to le de brutar, 
modelator șl cocâtor. nformațfl la sediul 
SociettțR sau ta tal 770182,0722/O5W9. -

Vând spații comerciale (25)
• Deva, Str. Minerulu,, Impecabil, multiple 
îmbunătățiri, preț avantajos. Tel. 0723/308242.
• spațiu nefotosH recent amenajat la parter 
bloc, preț 65.000 ron. Tel. 0721/298860.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 apartenența camere decomandate, 
ultracentral, nou, renovat complet mobilat 
contorizări, repartitoare, preț 250 euro, nego
ciabil. Tel. 0721/267912.
• hlriez casă de vacanță P+l cu terasă în 
stațiunea Geoagiu Băi, preț convenabil. Tel. 
241044, după ora 17.
• închiriez urgent apartament 2 camere, 
mobilat Deva Str. Minerului, preț 60 euro/lună 
fără intermediari. Tel. 0721/553868.
• ofer ponta închiriere apartament 2 camere 
Deva complet mobilat și contorizat preț 100

Comemorări (76)

S-au scurs 2 ani de când scumpa noastră soție, mamă și bunică
ELZAHÂRȘEUa părăsit această lume. Nu te vom uita niciodată scumpa și draga noastră. Dumnezeu să te odihnească in pace. Familia

Nașa Cornelia cu nepoții Mitică, Mioara, Alexandru și Adrian sunt alături de Camilla Mateș la greaua durere pricinuită de decesul celui care a fost
MATEȘ NICOLAEdin Deva. Dumnezeu să-l odihnească tn pace.

• otar ponton închiriere apartament 2 camere 
semldecomandate, contorizări, Deva zona 
Dacia semlmobllat, preț 70 euro/lună plus 
garanție, Tel. 0721/356831.
• oier spre închiriere apartament 2 camere, 
ocupabll imediat, Deva zona Dacia - Bălcescu, 
mobilat, utilat, preț 85 euro. Tel. 0722/262664, 
0745/233944,219377.
• ofer da închiriat apartament 2 camere, 
bucătărie, bale, centrală termică gaz contorizat, 
mobilat, pentru locuință sau alte utilități, 
informații Hațeg, tel. 770367,770735,0722/876141.
• ofer spr» închiriere spațiu comercial, 45 mp, 
bale, cameră depozit, preț 400 euro/lună Tel. 
0721/356831.
• primase ki 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.
• pttomcc In gazdă o fată sau o angajată 
nefumătoare, preț 1 milion lei, fără taxe. Tel. 
0723/702557,0724/373664,Imobile schimb (30)
• schimb apartament 3 camere decomandate, 
contorizări, 98 mp, etaj 1, zonă centrală cu 
apartament 2 camere zonă bună plus diferență 
Tel. 228615.Auto românești (36>
• vând Ara 243 D, motor Brașov, plus remorcă 
1,5 tone, stare bună de funcționare, acte la zi. 
Tel. 245874,0723/335189.
• vând Dada 1310, af 1986, culoare roșie, VT 
2006, rovlnletă 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, preț 67 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 M perfectă stare de funcționare, înma
triculat, preț negociabil. TeL 0740/847728
• vând wnimt Dacia 1410, af 1995, VT 2006, 

multiple îmbunătățiri, taxe la zl, stare 
Ireproșabilă preț 67 milioane lei, negociabil. Tel. 
0726/369313.Auto străine (37)
• vând Daewoo Matiz, model E, an de fabricație 
2005. Tel. 0723/270348Camioane, remorci (39)
■ vând remorcă 8 to, basculabllă înscrisă și 
tractor U 650 cu troliu adaptat și șaibă circulară 
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 prooâ de balotat, cositoare rotativă 
greblă fân, semănătoare pbrumb. Tel. 
0727/272307.
• vând otanHor electric IS to, stare foarte bună 
preț negociabil. Tel. 0722/314123.
• vând tndoara U 650 cu plug, perfectă stare 
de funcționare, preț negociabil. Tel. 0740/847728

• vând tractoare to 2,3 sl 4 ptotaam cu 
sknpiă «I dublă taactkme, cxxnbM FAR 
masa do 2,70 m Diesel, In stare do 
funcționare, pluguricu 2-3 brâzdara, cosi
tori cu tamburi, etc. 7010722/218747.

• vând tal în stare de funcționare, preț nego
ciabil. Tel. 0254/224077,0726/534931.Piese, accesorii (42)
• vândFcauclucurl, 4 noi nouțe, 3 puțin folosite
• camere, 1200/18 preț foarte avantajos. Tel. 
0741/121638 0723/053393.
• vând arie viteze 4 trepte de VW Golf Diesel, 
preț 50 euro. Deva tel. 0722/629058
• vând rifarita piese Lada noi, originale, bloc 
motor, vibrochen, ax came, aripi față parbrize 
noi, etc. Tel. 770687.Garaje (43)
• tndikfaz garai pe termen lung, situat în zonă 
centrală Teî. 0254/215202, între orele 17-21.Mobilier și interioare (47)
• vând WMtotac*  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 bale din fontă chiuvetă bucătărie 
șl baie, calorifere fontă Tel. 0745/202164.
■ vând Ieftin cotțar cu fotoliu sufragerie, masă 
bucătărie, 4 scaune tapițate, canapea 2 
persoane, nouă masă tv, calorifer 18 elemențl, 
bibliotecă cu birou atașabll, oglindă mare 
sculptură lemn cireș. Tel. 224891.
• vând masă bucătărie 300.000 lei, măsuță tv pe 
role 700.000 lei, geamuri 200.000 lei. Tel. 
0722/161644.
• vând moHă recamier, bibliotecă dulap, 
masă covoare, aragaz ju butelie, preț foarte 
convenabil, Tel. 228905.
• vând lagant canapea extensibilă stare bună 
masă sufragerie de 12 persoane, masă 
sufragerie+6 scaune tapițate, servantă mobilă 
hol, birou, prețuri negociabile. Tel. 218084, 
0742/939993,0724/643045.Televizoare (48)
■ vând tv color diagonala 72 cm, stereo, teleco
mandă stare foarte bună de funtt onare, preț 2 
milioane lei, negociabil. Tel. 221279.
• vând tv color Megavision, diagonala 51 cm, 
teletext, telecomandă preț 3 JOO.OOO lei, nego- 
—-Uli T-l n-v-v\ zrre-xne

Audio-video, antene si instalații satelit (49)
• vând deck Akai, preț 150 ron șl balanță 
analitică 200 g, electrică preț negociabil. Tel. 
0740/850728
• Vând playstation 2. Tel. 0724/433846.
• vând rodfo-casetofon Trident, radio Vef, alte 
tipuri de radio, tv color Grundlng, 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. 0745/253413,218234Aparate foto si telefonice(50)
• vând Metania C 350, ecran color polifonic, 
stare perfectă preț 2 milioane lei, negociabil. Tel. 
0745/633373.
• vând Notfa 5110 + 5IM, preț U milioane lei șl 
Nokla 6600 la 200 euro, negociabil. Tel. 
0722/161544.
• vând felefeana Siemens M 351 șl Siemens A 
50, preț negociabil, stare Impecabilă tel. 
0720/743834.
• vând telefon LG 8000, video, Internet, e-mall, 
model deosebit, preț 200 euro, negociabil. Tel. 
0745/633373.
• vând telefon Siemens A 35, stare perfectă preț 
400.000 lei, Tel. 0745/633373.Calculatoare si accesorii (51)
DELCRIS SERVICE SRL
TEL 400.222 - —.
072 3 554.<><>l _
Sri l'rhnurirl V ►

< >14 Al >1 A

SI num.ii /X<.',LJN4ULTRA PROMOȚII
Numiri nici gnscsli:

Cele rmi mici fxctijdi
MCJMTOARt 15" de ki 450.000 lei 

W I "f-l-i 850.000 lei 

Distribuitor computere 
second-hand 
produse noi

E-muil: calculatoaretanMink.ro

• vând monitor color „Șampo" de 15„ perfectă 
stare, preț 100 ron, Deva Tel. 0722/629058îmbrăcăminte,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 șl rochie de seară argintiu metalizat 
măsura 40-42, preț 1.500.000, negociabil, tel. 
0743/211074 sau 218084.
• vând rachlt 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)
• mobffler din pal și lemn masiv debitare 
bușteni. Tel. 0744/567736,0722/532715.
• vând ramldă din demolări 20 mc, preț 
1.200.000 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)
• căutăm gazdă pe perioada concediului pentru 
un pisic «lucat Oferim mâncarea șl taxă la 
înțelegere. Tel. 222441 după ora 21 șl 
0723/973283.

- OFEBTi«MCMU! -

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

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORĂȘTIE 
M-MMHMtaMMttMH, ANUNȚĂ! «taBtatoltoaitotaaMtaaMtatotato ' 

DUMINICĂ, 17 IULIE, ORA 18, ARE LOClN Biserica 
Evanghelica o Slyjbâ Religioasă Muzicală cu participarea 

Ansamblului de Suflători de Alamă .Tublclnum” din 
Helmstedt (Germania).

Marți, 19 iulie, ora 20, cântă același ansamblu Muzică de 
Promenadă în fața Catedralei, iar în caz de timp 

nefavorabil în Casa Municipală de Cultură.

De« < se (75)

Membrii Filialei Deva a Uniunii Naționale a Cadrelor Militare in Rezervă și in Retragere aduc un ultim omagiu celui care a fost
locotenent colonel (r) MATEȘ NICOLAESincere condoleanțe familiei. Nu te vom uita drag camarad.

Familia Mateș mulțumește rudelor, prietenilor, vecinilor și membrilor filialei Deva a Uniunii Naționale a cadrelor militare in rezervă și in retragere care le-au fost alături în momentele grele pricinuite de decesul
lt. col. (r) MATEȘ NICOLAEși l-au condus pe ultimul drum in 14.07.2005,

• «fer gratuit pui pisică curați șl jucăuși. T«l 
0722/561560.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând «pirat pentru măsurat glicemia, marca
Accu-cher, nou, nemțesc cu 100 buc. teste, tel. 
230263Altele (61)
• caut partener serios pentru a vinde țuică de 
prune, 60.000 lel/lltru. Tel. 0747/913207.
• oferim la cele mal reduse prețuri sucuri 
Florida de calitate superioară sifonate la sticle 
pet de 2 litri șl neslforate la «lele pat de 3 litri, 
gamă de 8 sortimente, Deva. Tel. 0745/096675, 
235320,202057.
• oferim la prețuri mlnlmatabuțelWe sau vrac, 
siropuri concentrate pemv dozate®! Tac, 
profit 400%, sifonării șl ui casnic, gamă 8 • 12 
sortimente. Tel. 235320,0746/096675,212057.
• vând cea de mână Doxa, perfectă 
funcționare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.
• vând ceas de mână elvețian Longlnes cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 150 
euro, negociabil Tel. 212272,0723/732560.

• cumpăr scaun pescăresc folosit la preț rezo- 
nabil.Tel. 228748, zilnic.
• vând baterie piramidală creștere găini 
ouătoare. Tel. 0254/210977, după ora 18Pierderi (62)
• pierdut 2 pașapoarte germane șl un certificat 
de deces. Găsitorului recompensă. Tel. 
0744/579419.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Pădurean Alin, din Ostrov. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Șerban Ileana. Se declară nul.
• pierdut cortMcat de înregistrare emis de ORC 
Hunedoara Deva al SC Romlnstal SRL Petroșani. 
Se declară nul.
■ pierdut pătrata de conducere pe numele 
Grozav Paul Dragomlr. Găsitorului recompensă. 
Tel. 0722/393767.

Apeluri (65)

• fandfe iertam caute pentru întreținere bă
trâni care nu au urma= contra locuință (casă 
sau apartament) In Județul Hunedoara sauAfoa. 
Vă rog sunați latel.02w91i362.

Matrimoniale (69)
o am 37 ani, 164/54, brunetă, ochi verzi, se
rioasă, doresc cunoștință Cu domn 38-43 ani, re
alizat material, auto, pentru o relație de pri- 
eten le/căsătorie. Tel. 0726/613054
• domn 43 ani, 170/70, doresc cunoștință cu o 
doamnă pentru căsătorie. Tel. 0721/170245.
• Intelectual, ilngw, 49/180/70, din Deva, caut 
doamnă/domnlșoară singură, suplă, până în 55 
kg, pentru o relație sinceră. Mesaje la 
freemcu2@yahoo.comPrestări servicii (72)

• efectuez baoaport marfa cu autoutilitară 
de 0,7 tone, prețuri excepționale. TeL 
0740/420521.

• cMterirt cu experiență îmi ofer serviciile unei 
formații pentru cântat la petreceri, Deva. Tel. 
0722/629058
• ofectuez 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 moblâ cu auto de Uto șl 14 mc, L 
3J m, I Z2 șl înălțime 18 m. Tel. 25578, 
0744/934462.

• TMMtaSK Deva organizezi tâitarea 
cunoștfrțelor do utilizare a calculatorului | 
(ECDL), oferind 50% reducere pi elevi' 
șl ttudonțl pe perioada vacanței. Teitarea 
va ave» loc în data de 11 șl 2$ Iulie. înscrieri 
cu minim 5 zile înainte latest Flag SRL, Bdul 
22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea Cepromln), . 
etaj 2, camera 221. Tel. 0254/212070, fax 1 
0254/218111.

• ofer servicii de vornic la nunți, chiar $1 
formație de muzică bună, la un preț bun. Tel. 
0723/933333.

Oferte locuri de muncă (74)

• locuri do muncă în Portugal I a. Pentru relațH 
suplimentare trimite pilc timorat sau 1 leu la OP 
1, CP 237 Deva.
• vrei să câștigi între 300 ■ 500 dolari săptămânal 
lucrând acasă? Trimite pilc timbrat autoadresat 
la OP 1, CP 9 Slmeria. nu vel regreta.
• out colaboratori în domeniul tranzacțiilor 
Imobiliare pentru orașul Slmeria Instruire gra
tuită. Tel. 261268 0722/582097.

• sodotata comercială angajează munci
tor poRcaMcat tn consftuăi Tel 23200*  

0723/572278

• sodatatoainwrtBH igrttart iciiMli 
Mi-tamiBn, ospătari, bucătar ai expe
riență. -âjuto' bucătar. Oferim cotMțâ 

moooHM de muncă, salar motanul M j 
âuntnne*

posta ranun, luau te «chtoAMmited CV < 
■ ui ta numând de fes 02ă4ăan2* 

Wonnețl letal 0744HMP4

I

nMink.ro
mailto:freemcu2@yahoo.com


MENȚII IMOBILIARE /13vineri, 15 iulie 2005
Vând ap. 1 camera (01)

• cerneri eămto In $1 merla. zona parc, st 30 mp, 
parcnet ocupabllă Imediat preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

Vând garsoniere (l1))

• wgtntdBțet 2, contorizări, gaz 2 focuri, bloc 
cărămidă, vedere bulevard, preț 1,140 mid. lei, 
tel. 0721/055313. (Prima-lnvest)
• zona Zamfiroscu, balcon închis, et 1, 
contorlzărl, parchet, preț 850 mil. neg, tel. 
0742019418. (Prima-lnvest)
• zm tajdu, contorlzărl, balcon închis, et 1, 
preț 850 mii, neg, tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• zonal Manta, et 3, dec, contorlzărl, parchet, 
balcon închis, preț 900 mil. neg, tel. 07424)19418. 
(Prima-lnvest)
• zona Dada, et 3, ușă metalică, parchet 
lamelar, contorlzărl, ocupabll Imediat, preț 650 
mil, neg, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona Dada, et 3, semldecomandate, fără 
îmbunătățiri, apometre, balcon închis, 720 mit 
lei, tel. 206003. (Mlmason) ,

• zona PeRȘa Municipiului Deva, et l semlde
comandate, neamenajat, stare bună, preț 920 
mil, lei, 206003. (Mlmason)
• zona pielei decomandate, et 3,58 mp, balcon 
închi: ontorlzărl, liber, preț 1,15 mid. lei, tel. 
0745/159608,215113. (Mlmason)
• zona Soldi, semldecomandate, et 3, bu
cătărie mărită, gresie, faianță, contorizări, par
chet pafuxat balcon închis, preț 950 mil. lei, tel, 
206003. (Mlmason)

• zona centrală, semldecomandate, et 3, ne- 
amenalat apometre, gaz 2 focuri, debranșat 
termic, preț 950 mit lei, teL 0746/640725,206003.

*

• zona Prapned, dec., et 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută, mobilată, tel. 0732/660160, 
211587. (Evrlka)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenșlate, 
et 1 și 2, ocupapiie imediat preț negociami, tei. 
0745/83662,211587. (Evrlka)
• dac, complet mobilată, geam temopan Gea-

> ian, mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745411449. (Agenția Imobiliară Nr.l)

• VM gwsontert, confort 1, dec., bucătărie, 
bale, balcon închis, ocupabllă Imediat zona fa
dul Decebal, bl. 15, tel. 0741/154401, 227.542, 
(seara). (Garant Consulting)
• zone Ptațta Jt 3, decomandată, 30 mp, 
apometre, m noamcară oresie, r 
mochetă, preț 710 mil, negociabil, (71000), tel. 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• rone Orrcd, decomandată parchet 
apometre, gaz contorlzat, wupabiii Imediat 
preț 46.000 RON, tel. 07B8/165702,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• mm bad*  decomandată cu două camere, 
etai Intermediar, contorlzărl, termopan, 
parchet gresie, faianță, preț 53.000 RON, tel. 
0788/165703.232809. (Fiesta Nora)
• uHracentral Den, decomandată, balcon 
ii ns, lenriopanfii p&rcni Q€ bjati noi coi mcu, 
debara, bale mare, necesită renovare, preț 
79.000 RON, tel. 0788/166704, 232806 (Fiesta 
Nora)
• zona ZamfrMeu, dea, etaj 1, ocupabllă Ime
diat 650 mil .lei. 2352080721/985256. (Rocan 3000)
• zm IA Emlnescu, dea, amenalată, et 1, 
ocupabllă imediat prat 48B mil, lei. Tel. 235208, 
0721/985256 (Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă et 1, dea, contort- 
Zări, preț 485 mil. lei. Tel. 235208 0721/905288 
(Rocan 3000)

• ioni miniu» o'e'i&j r wcon n
4,700 mil. lei. Telefoane 235208 0721/744614. 
'(Rocan 3000)
• zona MărMt vedere Itstredă liberi, 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)
• ofertă «Mpțtanaiăl Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță, parchet balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 mHIoane lei sau 
mobilată la comandă preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869916 (Casa Grande)
• Om cartier Dacia preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974 (Casa Grande)
• decomandata) am Dorobanți, st 30 mp, preț 
18900 euro, negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa 
Grande)
• dea, etaj z, compiei xu irarmariom 
cameră hol, bale, Aleea Romanilor, preț 330 mil 
lei, neg., tel. 223400,0743/103622.0720/387898  
(Cua Betanla)
• dtCeg Hprafctt mar®, parchtt, balcon de 7 
metri, contonzan, scara cu mterron, Decât», 
preț 700 mil. lei, neg, tel. 223408 072^189303, 
0741/120722. (Casa fewila)

• gaiaontart 1 camere, contorlzărl, gresie, ■ 
faianță repartitoare, parchet oaie cu cabină oe 
dus, recent renovată Aleea Romanilor, preț 500 
mil. let Telefoane 0743/103622, 0724/169303. 
(CasaBetanla)
• decomandată 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent gresie șl faianță 
spanlă termopane, convector pe gaz șl boiler, 
ușă Intrare lemn masiv, preț nea tel. 
0726/826624 (Temporis)
■ ace, , perorat, greș raianță
termopan, ușă metalică zugrăvită In lavabll, 
apometre, gaz contorlzat Preț 600 mil, nea tel. 
228540,0723/566938 (Ella)
• semktaa am Goldu. oarchet gresie, faianță 
zugrăvită In lavabll, gaz contorlzat apometre, 
balcon, pre( 465 mil, neg,, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
• eanddacș zm Dadă 2 cam. + bale, et 3, 
gresie, faianță apometre, gaz contorlzat 
ocupabllă Imediat preț 550 mil, neg., tel. 228540, 
0745/653331. (Ella)
• dea zm Dorobanți, apometre, gaz contor
lzat gresie, iaianță parcnet lamini tugrai n 
lavabll, ușă metalică termopan, ocupabllă 
Imediat tel. 690 mil, neg., tel. 228540, 
0722/566936 (01a)
• zm Dada, dea, modificată gresie, faianță 
contorizări, st 30 mp. Preț470 mil, neg, tel. 0745- 
666447. (Rubin’s Home)
• zm Decebal, etaj 1 contorlzărl, amenajată 
preț 25.000 euro, nea Tel. 0741/709939, 
0726/269713. (Eurobuslness)
• zonă bună Hunedoara, semldea parchet 
jaluzele, preț 21.000 ron,tel. 718833,0740/130413. 
(Partener)
• uHracantral 34 mp, parchet balcon, preț 660 
mil lei, tel. 0722/564004 (Prima-lnvest)Cumpăr garsoniere (20)
• M Om, zonă bună, cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrlka) 
•» mă centrali ofer plata Imediat, tel; 
0740/126029. (Prima-lnvest)Vând ap. 2 camere (03)

• mm AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat șl utilat mobilă la comandămodemă Oca
ziei 785 mil. lei, neg. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• am Dada, bloc cărămidă contorizări, par- 
stat gresia taMik apartemr,: farts îngrijit 
preț 686 mil, nea Tel. 236208 0721/986256. 
(Rocan 3000)
• nnă oentraUL Impă-stul Tralan, parchet 
moc 'cat contorizări, preț 900 milioane lei, neg 
Tel. 235208 ort 1/744614 (Rocan 3000).

• ocara. am piață decomandate, etaj 1. per- 
creț, oaicon. ocupaon imwiat preț ojmq euro, 
negociabil. Telefoane 235208. 0724620358 
(Rocan 3000)
• am Mere 18 «tal Intermediar, parchet bale, 
gresie, faianță cabină duș. balcon închis, preț 
480 mil, nea Tel. 235208 0721/988256. (Rocan 

3000)
• zm N, Bălcescu, etaj Intermediar, balcon 
mare, Tncnis, parcnet, contorizări, preț tiv mu. 
tekneg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan

• zm canbilă I. Creangă at 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț nea Tel 235208 

0724/620358 (Roan 3000) 

iăarduo«wrîvs^deoseClti460mll.^el,im 

0745/367893. (Garant Consulting)
• zm Favorit, decomandate, amenajat mo
dem, preț i,i mid. lei, negociabil, tel. 231212, 
0740/01397L (Garant Consulting)
• am Uetadd Pedagogia amendat modern, 
centrală termică pereți izoiați, mraiapi sanitare 
șl electrice noi, parchet lamelar, gresie, faianță 
geam termopan, preț negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• Deda,!holuri, parchet faianță, ușănouă preț 
570000000 eg, tel. 0746/786578. (Agenția 
Imobiliari Nr.l)
• ZaezdăMM, deeomendeta, et bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, nea Tel. 
0788/497615. (Agenția Imobiliari Nr. 1)
• Mdu, deeamaMtata, et bun, parchet greata, 
faianțălavabll contorizări. Preț 30900 sure, nea 
Tel. 0786/497915, (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• decomandata, Wno. bucătărie, suoerame- 
ndat parchet gresie faianță termopan. «coluri 

eta preț i,i50 mia. iei, nea toi. vWw?8u. 
(Agenția Imobiliari Nr.l)
■ Aim CrișuM, semldea, et bun. foarte fru
mos, gresie, faianță termopan. balcon închis, 
Preț nea Tel. 07887487818 (Agenția Imobiliari

• etaj 8 circuit gresie, faianță, balcon închis, 
contorizări, bine «reținut Zarnlrescupreț 980 
mil. lei, telefoane 223400,0724188303. (dasa 

Betanla)
• I). cor as contorizări, oaicon, beci, 
parcnet bine întreținut zona George Enescu, 
^^^(CanB^a)23400' <"23/0M207,

• soi 1 balcon închis, contorlzărl, gresie, 
faianță bine întreținut, zona Aleea Pescarilor, 
preț 970 mil. lei, neg., tel. 223400,0743/103622, 
0720/387898 (Casa Betanla)

• mm umcum oecomanosta. veoere m ooua 
păt. baton mare, gresia faianță prețLOBOmlt 
lei negociabil, 105.000 RON? teL 232808 

0788718702. (Fiesta Nora)
• am Mtau, contorizăn, moomcări 
bucătărie, gresie, faianță partfist balcon In 
vedere ta 2 părți st 90 mp, Mromtkiut, 

87000 ROK tei. 0744/302200,07SH8TO. (FI 
Hota)
• am am mi ecomandute, etai 2, balcon 

.m> contorlzărl, parcnet laminat gresie,
faianța, amendat si modificat deosebi, preț 
68900 RON, tel. 0788/165704 0723/281488 (Flaste 
Nora)
• mă irtrocMraSt semldecomandate. etd 8 
balcon, debara, parchet foMă contorurt, 
bine întreținut se dă cu mobSlM bucătărie, 
ocupării Imedst preț 28000«re mgodmjtaL 
0744302200,0723/251496, (FiestaNora)
• im EMraacu, la stradă lingă ANI, etd 3 
balcon închis, apometre, gaz contorlzat geam 
latele, ocupatei In 24 ore, preț 67900 RON? tei. 

232809,0745/302200. (Fiesta Nora)
• am Ua Pedaooclc, la pavilion, fără 
modificări, balconfnchls, parchet de stejar, 
gresie, faianță zonă foarte liniștită preț 96900 
RON, telefoane 232808 0723,'251498. (Fiesta 
Nora)
• im Deeta, etaj 3, ST 50 mp, cu balcon închis, 
parchet faianță gaz 2 focuri, apometre, preț 
73900 RON. tel. 0788/165702,0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• am Dadă pe bulevard, în circuit cu telcon

rontorizări apă gaz, repartitoare de 
căldură parchet nou, ușa metal nouă recent 
renovat ocupabll Imediat preț 830 mil, lei nego
ciabil, tel. 0723/251498 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• semldea zm Uzo, et 1, apometre, gaz contor
lzat gresie, faianță balcon închis, preț 540 mil, 
neg. tel. 228540. 0745/653931. (01a)

balcon Inel*

-<f£5

p aiul de Psihiatrie Zom
|ude|ul Hunedoara, organfeeazâ în data de 

02.08.2005, concurs pentru ocuparea postului vacant 
de«blmfiiNNioaiMb>igMn&

Condiții minime de studii: 
-Școala Poslliceala Sanitară ■ specialitataa KMENA 
B-l-sJ! .iieJj-MexiMPM «An»I Aa«mm mi LîLH U RMUJI1 MJ| fin pflVinQ ivii Haiivw DIDIKigfwni K1 

biroul RUNOS al unităfii. (2M79|

SC EUROCONSULT SRL ARAD 
- FILIALA DEVALICHIDATOR AL S.C. MOBIMET S.A. - ÎN FALIMENT
ORGANIZEAZĂ UCITAȚIE

ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII URMĂTOARELOR BUNURI 
DIN PATRIMONIUL

■ SG MOBIMET S.A.:

■AMPLASAMENT INDUSTRIAL, clădiri in 
rupr de 12309 mp (birouri, magazii și spații de 
producție cu acoperiș șarpantă, magazii și spații de 

producție cu acoperiș planșeu beton armat, hală 

industrială, magazii BCA, centrală termică, hală gater 

și șopron, șoproane) In Hațeg, sat Nălaț, la prețul de: 

275.580 lei + TVA
Licitația va avea loc în data de 18 iulie 2005, ora 14, la 

sediul lichidatorului din Deva, str. M. Kogălniceanu, nr. 4, 
cam. 18, et. 1, jud. Hunedoara. în caz de neadjudecare, 
licitația se va relua în data de 21 luUe 2005, 16 și 19 
august 2005 la aceeași oră.

Informații privind achiziționarea caietului de sarcini și 
detalii despre bunuri se obțin la sediul lichidatorului sau la 
tel: 0254/231.279 sau 0721/331.854

Pereoană de contact: Ghergus Dan

• dea zm Bejan, et Intermediar, fără mari 
îmbunătățiri, preț 340 mil, neg., tel, 228540, 
0746/65331. (Eta)

• NMMeaecaet 2, apometre gaz contorlzat

Imp. Tralan; parchr gresie, 
faianță oaicon mare, apometre, gaz concorizat 
preț ft mH, negociatei, tel. 228340,0746/863331. 
(El®

• In ebodt zona b-dul Dada gu contorlzat 
apometre. parcrw» oaicon incnis raianta. o ioc 
cărămidă preț 880 mil, neg., tel. 228.54c, 
0746/653331 (Ella)
• zml 1 itl loc de 4 etale, decoman
date, contonzări, bine intre a ocupatei in

„_r joii imediat, preț 
160. (Evrlka) 

bună, dea et 2,2 bdeoane, 

amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1600

Decebal at 1 vedere spre bule- 
vara, w mp, amenaiat,----------- '■ —--------------
iMflOG BDIIș iel< O7Z3/WVJ
« __ „___ _ ___ ______ ____________
nrmdpane, podeie laminate, foan frumos 
amenajat șl cu multe îmbunătățiri, preț 1900 

. mW, nea tei. 0726/826624, (Temporis)
• dea al Intermediar, zona Kooălnlceanu. 
contorlzărl, pre( 780 mil, tel 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
• zm L Manlu, etaj Intermediar, amenajat 
ccntorlz&rL r orcsls. falAntL 
deosebită Preț 1,200 mid. lei, tel 0740666447. 
(Rubin's Home) .
• am lAtonsoi etai intermediar, centrală

iraaie, faianță parchet merită văzut
Preț 770 milioane lei, tel. 0745466447. (Rubin’s 
Home)

• mm Moli ifrmopan, ccntraia terrnica^ 
gresia folantă lamelar. Preț 800 mil. lei, tel. 0745- 
666447. (Ruteni Home)
• am umoim, decomandata, wi 
recent contorlzărl, parchet ocupabll Imediat 
^rețjl930 mid. lei, tel. 0746-66M47. (Rubln'a

• zm Dada, etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabll, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut Preț 660 mil. lei, tel. 
0745466447. (Ruteni Home)
«zm aaoăhtar w, In circuit et Intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț W mld- 
lei, telefoane 0745466447,0254-234401, (Rublni 
Home)
• ană centrală etaj Intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 1030 mid. lei, tel. 0745- 
606447. (Rubin’s Horn»)
• aoaă idereesMrală vedere la cetate, modi- 
ne®» ft m mpi 2 Micotntf parcnet nou manta 
văzut etaj Intermediar, preț 1280 miliarde la. 
tteffoan» 0745466447. (WT.7M023. (Rubin-, 
Home)
• com Zandfrescu,eta| Intermediar, decoman
date, bine întreținut merită văzut Preț 1 mid. lei, 
tel. 0740666447 (Rublni Home)
• iMttkNUMriMa MM împăratul Tralan, 
preț 800 mHIom M, nea Tel. 0741/070108 
mVSBBi. (Eurobusiness)

• AMMMMMA UMCUM» Qre»J«, rajanța.

mid. lei, neg. Tot. 073/829088 0748W619. 
(Eurobuslness)
• am ofortăl Decomandate, zona Bdul 22 
Oecsnirie, st 60 mp, 2 tatomefol Interme

diar, posiMItăBmodMcări, preț 33900 euro. 
negottaM. TeLOTnwooi (Casa Grande)
• dOMMMdMa etaj L 2 batoane parchet 
«ananKi, conconzan*  w <»ip» zona a*,  pescarilor, 
preț 1250 mid. 1st Telefon 0720/888918 (Casa 
Grande)
• HMMCoiMiMMe.coMOfflărt parchet cără
midă zona AL Romanilor, preț 570 milioane lei, 
negociabil. Relații la telefon 0720/869918 (Casa 
Grande)
• MnMcnMndaSa «nSsrtzM gaz, apă etaj 
intermediar, zona uzo saican, preț ko milioane 
lei, negociabil, Telefon 0722/624091. (Casa 
Granite)
• Deva cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel 
0723/419974 (Casa Grande)
• wmrL Hunedosn. zona Teatru, excelent 
centru Privatizare, oret 390 milioane lei. nego
ciabil Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
• IBM M|/l Hunedoara, dea fără îmbunătățiri, 
St 53 mp, preț 53.000 RON,. tel. 718833,. 
0745/093073. (Partener)
• zonă cmMU Hunedoara, semldea et Inter
mediar, gresie, parchet, preț 53900 RON, tel. 
718833,0746/376077. (Partener)

• Halea dea termopane, parchet laminat 
centrală termică 65 mp, preț 80900 RON, tel. 
718833,0740/130413. (Partener)
• zonă bună Hunedoara, In circuit balcon 
închis, faianțăgresie, zuorivtt preț 43900 ROM, 
tte.7im0W093C7Î(Partsner)

Cump.tr .t|>. ? camere (04)

• zm bună fo Deva de preferință sfol Inter
mediar, plata Imediat tel 0746/M662,211587, 
(Evrlka)
• urgent, am bună plata Imediat tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

Vanrl <ip. 3 (..tinere (05)

■ MMLManlu,1nl-uri,et Intermediar, multiple 
amendări șl modificări, centrală termică ter- 
îTiOoifi. 2 baL offit ntuuclat11, ccucsb11 Imediat 
tel.211587,0723/fl601«0. (Evrlka)
• zm bduL N. Bălcescu. et 3. cărămidă 
centrală parchet ocupabll In 24 do ore, preț 13 
mid. lai neg., telefoane 211587, 0746/253662. 
(Evrlka)
• zona Dorobanți et 2, centrală termitei fără 

; îmbunătățiri mfoora bucătărie modificată preț
1X5 mid. lei, negociabil, Tel C723/W16C. 211587 
(Evrlka)
• mm Profoo«< et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare centre mendâri “ mp, preț 13 mid, 
lei, negociabil, telefoane 211587) 0746/253662. 
(Evrlka)
• zm & Enescu, decomandate, et 198 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere Qojdu, et 1-2, * diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, tel. 0746/253662. (Evrlka)
• logentdocomendtea zona pieței, parter, vad 
comercial ideai privatizare oaicon mare, preț 
45900 euro negociabil, telefon 0726/KÎ6624, 

(Temporis)
• zm Zamdreocu, decomandate, parter 
deosebit pentru spațiu comercld sau birouri cu 
veoers tn icontorizbri, gresie, fatanș», 
parchet modificări la bucătăria preț38000 euro 

negociabil, tel. 232809, 0723/ 281498. (Fiesta 
Nora)
• am maML etd 2, decomandate, hol mărit 
vedere în 2 părtl, 2 balcoane, parcnet, gresie, 
faianță preț 130.000 RON, tel. 0748/302200, 
0788/168703. (Fiesta Nora)
• zom Progreaut etaj Intermediar, decoman- 
aate, hol central, living mare, pirchet gresie, 
faianță centrală termică zonă Hnlștftă preț 
150900 RON, tel. 0788/165 704, 0745/302200. 
(Fleste Nora)
• zm șîM. aecomandm oaicon mare ir » 
cu beci, vedere In 2 părți centrală termică 
oarchet stelar, oret 1.260 mil. lei negociabil 
125900 RON, tel 0788/165702,0723/251498 NU 
ezita (Fleets Nora)

• acta idbMfoMă cu geral. modificat din 4 
c&ffivfSt vntnijst stil occldtntil;cu 
IMna bale 4Â5 m, balcon închis, gresie, faianță 

parchet nou, termopane, forme rim cu spoturi, 
ușa metalica preț 2.zoo mii. iei negociabil. 
220900 RON, tel. 0759/165702, 0723/251496. 
(Fiesta Nora)
• zm DMta etei 3. contorizări apă sl gaz, 
vedereînfot nenajări, preț 72900 RON, 

tel 232808 0746/302208 (FlestaNora)
• mm MSu. semiMcomanglate, baton cu 
ocnara, CwrUaJa termica, pircrwv 
faianță InstdfțU sanitare schtabate. ocupabll 
mediat preț 130900 RON. tel. Z32S08, 
0724/524452. (FlestaNora)
• zm «mii cecomandate, parter, bloc oe 
cărămidă a irmică parchei i r, 
hol central, vedere In 2 părți, preț 158000 RON, 
tel, 0745/302200,232809. (Fiesta Nora)
• wmă dec, et '3, zona Minerului, parchet 
gresie, faianță contorizări, preț 950 mil, tei. 
0742/019418. (Prima-lnvest)
• dec, im central oaicon foshte cu termopan, 
contorizări, mooiia dormitor nouă ocupatei 
Imediat preț 1930 mid. lei, -tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• zm Dada, et 1, sdea, parchet contorlzărl 
preț 720 mil lei tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona pbțs. bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp. preț 44900 euro, nea 
Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 3000)

• zom wnosnniA oioc caramioa, amenajat 
baton de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
pret40900 euro. Tel. 235208 0721/965256. (Rocan 
3000)

• mm cenerare i. creanga, amenaiat, centrala 
t mea ocupatei imediat, preț m miliarde iei, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)
• dac. 2 băi. 2 balcoane, faianță aoometre. oaz 
oniiufizat Interfon la scară preț 1100 mkL neg, 
tei. 228540,0745/653931. (Bla)

InfoBCR:
0801 0801 227
Informații 
în timp real

• dea zom Mărăștl, 2 băl, 2 batoane, bucătărie 
mi gresie ia, insidiâuî sanitare noi, 
uși metalică vedere In Fel părți, sau schimb cu 

ap, 2 camere, 1400 mid, neg,, tel. 228540, 
0746/653931. (BW
• sonddeMMNNz. «tal 1, str. Scărișoara, cu 
CT, parchet ocupabll Imediat 26900 euro, tel. 
0746/367881. (Garant Consulting)
• deesreatdeia taicAttrte, Wițl gresie. 1 bl 
cu Hanță șl gresia 2 Micoant școxăzona 
Dallas, preț U miliarde lei, negociabil. Tel. 
0741/154401227542 (seara). (Garant Consulting)
• decomandata bucătărie, faianță 2 băl cu 
nuanță balcon, etai intermediar, zona împăratul 
Tralan, preț 45900 euro, negociabil, tel. 
0741/154401,227 542. (Garant Consulting)
• zom lăteeeou. etai Intenmediar. balcon, hol 
central, preț 195 mid. lei, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• decomandata bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet repartitoare, zona Mlhai 
Viteazul preț 38900 euro, nea, tel. 0743/103622, 
0724/169301 (Casa Betan, a'
• Deda deeorotadeta et bun, bloc cărămidă
Mrchct peste, foMă ușă metalică 820 mii. lei. 
neaToLW 5. (Agenția Imobiliară Nr.l)
• zom Mmcoi decomandate, et 3,2 băi, 
DSKOfl menii, cs/naffl, ocds/u parcnet peste 
totgresie, faianță preț 1450 mid. lei, tel. 215113, 
0745/159608. (Mlmason)
• zom Zamllroscu, decomandate, parter, pre- 
tabll birouri, sediu firmă cabinet preț 38900 
euro, tel 0745/640725. (Mlmason)
• zom Mda semldecomandate, et 1, bucă
tărie moomeata, parcnet laminat contonzan, 
preț 19 miliarde lei. tel 0745/159608 (Mlmason)

• zom L Creangă decomandate, et 3,2 băi, 
balcon închis, contorlzărl, neamenajat preț 
45900 euro, tel. 215113. (Mlmason)
• zsmIM de Muzică decomandate, parter
I--U ■ U—S---. *-  -l-l- ---- -
inaic cu DaKOfi meni*,  contonza/i. orr m. nnnta. 
garai, preț 19 mid,lei, 0745/640728 (Mlmason)
• zom Morita, semldecomandate, parchet 
poete tot gresie, iaianț sntorizâ .k 
noi, tormopan pesto tot, mi metalică, aer 
condiționat et 4, cu (fală preț 19 mid. lei, tel. 
0748'173ia3.(Mlmasori)

• 1 MCHMiia modificat termopan, gresie, 
faianță baton de 10 m, st 65 m. Preț 40000 euro. 
Tel. 0745666447. (Rublni Home)
• zm* i L oardiitat total bale sl
bucătărie cu gresie șl faianță bine întreținut 
contorlzărl. Pre( 36900 euro. tel97456K447. 
(Rublni Home)
• decomandata idfraconM, împăratul Tralan, 
Otal l preț 50900 euro, nea Tel. 0726/523833, 
0741/709839. (Eurobuslness)

• dMMMidma idtaeonM, 1 Decembrie, ame- 
notat gresie, iaianță termopan, contorizat total 
preț 40900 euro, nea Tel 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobuslness)
a tai—.•---—j/1-/! a-moori-4!.• MM MMHHI OCu nuaw. are*K.  nSariuL 
bucătărie, bate, hol baton închis, CT, parchpt 
preț i960 mkL lei, negociabil, Tel. 235019, 
0727/707880, (Casa de Vis)
• zom Dm8a semldecomandate, contorizări,

B, gresie In baie bucătărie, ocupabll 
preț 850 mid. tel, negociabil. Tel. 236019, 

0727/707880. (Casa de Vis)

• zoMi >rvin,aecomaiioate,inoaincandin2 
camere, termopan peste tot gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei nea Tel 235019,0724^08610. (Casa de Vis)

Nr. Ioduri Fără taxă

ELECTROMECANICĂ 55
INFORMATICA INDUSTRIALĂ 60
AUTOVEHICULE RUTIERE 30
INGINERIA PROCESELOR METALURGICE 30
INGINERIE ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL 40

înscrierea candidațiior; 18-22 iulie 2005
Informații suplimentare la secretariatul facultății, 

tel. 0254/207502, 0254/207506, fax 0254/207501 

și in pagina web http://www.fih.utt.ro

• zonă contrată decomandate. 2 băi, gresie și 
faianță in bucătărie și baie, laminat CT, balcon 
închis, ST 67 mp, preț 1380 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• rond centrală Hunedoara, semldea centrală 
termică baton închis, gresia faianță parchet 
preț 70000 RON, tel. 718833. 0745/376077.
• -enw-Cumpăr ap. 3 camere (06)
• In tonă bună de preferință et intermediar, se 
oferă prețul pieței, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrlka)Vând ap. 4 camere (07)
• ivoanl zonă centrală contorizări, gresie, 
faianță s 100 mp, hol centra), 2 băi, balcon, garaj 
20 mp, boxă foarte îngrijit preț 2300 mid. neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• zom Ififafidid, decomandata vedere pe 3 
părți, etaj X 2 băi, contorizări, preț 19 miliarde 
lei, neg Tel.235208,0724/620358, (Rocan 3000)

• zonă eontratt, I. Creangă superamenajat. la 
cheie, et 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55900 euro, nea Tel. 235208.0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zom UNaadid, 2 băi, 2 balcoane, iavabil, 
contorizări, preț 1,450 mid. lei, tel. 224926, 
0788/36178 ant Consulting)
• zom b-dul Decebal, et4/7, neamenajat Preț 
16 mkL lei, tel. 0745466447,0740-232043. (Rubin’s 
Home)
• zona lălcoicu colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajat Preț35000 euro, tel. 0745466447,0254- 
23440L (Rubin’s Home)
• decomandata, zona Dorobanți, etaj 1, 2 
grupuri sanitare, 2 batoane, centrală termică 
suprafață 120 mp, preț 45000 euro, negociabil. 
Tel. 0741/709939,0746/091619. (Eurobusiness)
• «goal dea, hol central, et 3,2 băi, 2 batoane, 
preț 42000 euro nea, tel 0742/019418. (Prima- 
lnvest)
• zonă centrală Hunedoara, dea centrală 
termică faianță gresie, Interfon, preț 85000 
RON, tel. 718£%0740/130413. (Partener)Vând case, vile (13j
• «tr. Horea 3 camera bucătăria baie, st 600 
mp, sau schimb cu ap. 2 camere * ditaență preț 
12 mid. lei, nea. tel. 2115B7,O7«/2S366X (Evrika)
• zeM Ulcoscu. construcție de cărămidă 
living, bucătărie mobilată cameră de zi, baia 
totul nou, lamelar. termopan, centrală termică 
instalații noi, gresia faianță model nou, 
dormitor, SC 100 mp, curte, terasă grădină ST 
500 mp, canalizare, gaz, apă curent sb'l occi
dental, preț 57.000 euro, neg. Tel. 0745/666447. 
0727/744923. (Rubin’s Home)
• ta Don, zonă ultracentrală 2 camera 
bucătărie, baie, hd, cămară locuibilă apă gaz, 
curent toate facilitățila anexe, curta grădină 
ST 500 mp, FS 30 m, preț 75000 euro, tel.0745- 
666447. (Rubin’S Home)
• t amen In 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)
• zon*  contrată 2 camere, bucătăria baie, teren 
500 mp, Ideală pentru sedii de firmă Preț 29 mid. 
tei Tel, 0788/497015. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Don, portsr+etal 4 camere. 2 băi, bucătăria 
garai încălzire centrală st 1200 mp. 110000 euro, 
negociabil, telefon 0788/497015. (Agenția 
imobiliară Nr.l)

Cu taxă
20
20
IO
IO
30

I

Cump.tr
http://www.fih.utt.ro
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SC DARIANEINSTAL 
LSJ SRL
0 amenajări interioare 0 faianță și gresie 
import Italia și Spania 0 obiecte sanitare 

lacuri și vopsele lavabile 0 mobilier de baie 0 
gips-carton și accesorii 0 parchet laminat 0 
scule, feronerie 0 echipament de protecție

aluminiu 
excepționala. $IW(

MțPRETmi Ml ge

CISCO INVEST SRL

Reducere în funcție de comandă!

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



MENȚII IMOBILIARE /15vineri, 15 iulie 2005
• mo* Călugărert, 4 camere, 2 băl, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală, st 400 mp, preț 4 
miliarde, lei, Telefon 0788/497.615. (Agenția 
Imobiliară Nr. 1) 
• Deva, 1 camere, bucătărie, bale, garaj, în
călzire centrală, st 400 mp, pr et 68.000 «irn, neg., 
tel. 0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 
• Deva,2004, parter+mansardă 4 camere, 2 băl, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală,
preț 118000 euro, neg., tel. 0788/497518 (Agenția 
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 Endneecu, 2 camere, baie, bucătărie, 
curte betonată, grădină gaz, canalizare, ST 700 
mp, preț 2,6 mid. lei, tel. 231212, 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• zonă centrală P+l+M, 6 camere, 3 bă’, curte 
mare, grădină 2 garaje, preț 150.000 euro, tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• Stmeria, 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. 228540, 
0745/653531. (Ella)
• 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 118.000 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 
1550 mid., tel. 22854a 0722/566.938 (Ella)
• 4 camera, bucătărie, baie, gaz, apă canalizare, 
garaj, curte, grădină 760 mp, preț 85.000 euro, 
tel. 0720/093406. (Prima-lnvest)
• agent, Șohnuș, 3 camere, bale, bucătărie, 
living, curte și grădină st 1800 mp, preț 35.000 

euro neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• 3 camera, pretabllă pentru activități comer
ciale, în Sîntuhalm, curte, grădină st 500 mp, 
apă curent electric, gaz metan, la sosea, preț 

.100.000 euro, tel. 223400, 0741/120722, 0724/ 
169303. (Casa Betania)
• casă p+1,4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopan, st 1200 
mp, Deva, preț 100.000 euro, neg., tel. 
0742/005228 0720/387896. (Casa Betani a)
• casă p+2,6 camere, 2 băl, balcon, terasă 
garaj, construcție nouă zonă rezidențială Deva, 
preț 130.000 euro, neg., tel. 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
• Hunedoara, 4 camere, termopane, parchet 
lamelar, centrală termică garaj, curte betonată 
terasă preț 240.000 RON, tel. 718833,0745/093073. 
(Partener)Cumpăr case vile (14)
• In 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 Slmeria tel. 215212. (Prima-lnvest)Vând case de vacanță (15)
• In Ormindues st 1200 Mp; u» j, anexe, , 
magazie, acces auto,’ preț"380 mii. neg, tel. 
228540,0722/566.938 (Ella)Vând case la țară (17)

O

• zonaStetatata2corpurideoasăocameră 
bale, bucătăria și 2 camere^kjl, cămară sere. 2 
ari, caz, aoă curent, preț 2 -ruliirrde lei, nego
ciabil. Tel. #9$W2i’/7o:țțfcfaisa de Vis)
• zona Bârsăal camere juSăria cămară ST 
1000 mp, curent fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, negociabil. Tel.235019,0724/508610. (Casa de 
Vis)
• zona tesnic, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mll.lei, negociabil. Tel. 235019,0727/707880. 
(Casa de Vis)
• zona Dota, 2 camere, hol, cămară proiect 
pentru o altă casă preț 550 mii. lei, negociabil. 
Tel.235019,0724/508610. (Casa de Vis)
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o zona Bălța, 2 camere, cămară hol închis, 
anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 mH. 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 dim 
bale, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă gaz, sobe teracotă st
1800 mp, fs 30 m, gând nou, preț 55500 euro nea 
tel. 0726/826624 (Temporis)
• la 6 km de Hunedoara, zonă pitorească bale 
cu dus, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
Divniță anexe, gaz, apă fosă septică curte 
betonată grădină st 1700 mp, renovată preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)

• 8 km de la Slmeria, 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 pămănt arabil +1 ha livadă 
sobe de teracotă podele, fântănă acces cu 
mașina la drum, preț 720 mii., tel. 22854a 
0745/653531. (Ella)
• 10 km Slmeria, 3 camera bucătărie, bale, 
cămară debara, hol, magazine, terasă 
acoperită fântănă 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. 228540,0745/653531. 
(Ella)
• la 5 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 BohoH, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, bale, bucătăria amenalârl, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună, preil55mld. lei, negociabil, tel. 211587, 

- 4S/253HB. (Evrika)Vând teren (21)
• In Deva șl împrejurimi, diferite suprafețe șl 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)
• 4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, 
front stradal 245 m, curent, gaz, preț 16 
euro/mp, tel. 0745411.449. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
• loaTImpa intravilan, cu suprafața totaiă4600 
mp, fs 25 mapă gaz, canalizare, curent, preț 900 
mii. lei, neg., tel. 0788/497515. (Agenția imo
biliară Nr.l)
• parcele de teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela neg., tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva 2900 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)
• Sbrnria la DN7, st 7400 mp, fc 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel 0788/497315. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• ia5km de Deva st90000mp,fs900mapă

Sacurentnret'S euro mp, tel. 0788/497318 
gehțiâ imobiliară Nr.l)

• Intravilan, zona DN7, st 330H'S5Cmp,)iâ, 
gaz, curent, toate facilitățile,Preț 24 euro/mp, 
tel. 0745366447. (Rubin’s Home)
• Morita zona Prelungirea Vulcan, st 5200 
mp, fs 140 mp, se parcelează prețSeuro mp, tel. 
0746-666447. (Rubin’s Home)
• Marita zona Prelungirea Vulcan, st 8000 
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)
• Marita la DN 7, suprafață totală3000 mp, fs 
48 metri, toate utilitățile, zonă comercială exce
lentă Sîntuhalm, zona Motel Alaska Tel. 223400, 
0720/387898 0740/914688 (Casa Betania)
• Mavlaa parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, în zonă rezidențială toate facl- 
tftțile,10 parcele vânduta preț 21 euro/mp, 

'neg., tel. 0740/9144688, 0724/169303, 223408 
(Casa Betania)
• .teren sees 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)
• Mărita 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)
• Mărita st 5700 mp, la DN 7, situat între 
Sîntandrei și Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
euro/mp, neg, tel. 223400, 0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)

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

Anunțurile de 
mică publicitate 
sunt gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

cuvte 

a Marita, st 500 mp, front stradal 17 metri, 
apă gaz metan, curent electric șl canalizare, în 
zona Zăvoi, preț 20 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,07424105228 (Casa Betania)
o Merita, st4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate șl parcela, zona liceului 
Tralan, preț 15 euro/mp, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
o Mivâan, st 2.000 mp, front stradal 16 metri, 
apă curent electric, gaz metan, la 5 km de Deva 
preț 15 euro/mp, neg, tel. 223400,0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
mobilat, Al. Armatei, P« contorlzări, repartitoare, 
100 euro/lună tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
e ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
decomandate, P., cu balcon, zona Caraglale, 
mobilat sau nemobllat, zugrăvit, contorlzări. tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
o orer penw închiriat apartament z camere, 
zonă centrală mobilat, utilat, contorlzări, preț 
100 euro, tel. 231212, 0740/013971. (Gararit 
Consulting)
• ofer penau închiria partament 2 camera 
semidecomandat^ contorlzări, mobilat, zonă 
centrală preț 90 euro, tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)
• ofer ap. 3 camere, zona Dorobanți, amenajat 
ultramodem, utilat cu aparatură casnică 
modernă preț 450 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• ofer ap. 3 camere, zona Emlnescu, 2 ăl, 2 
balcoane, centrală termică mobilă și utilități 
ultramoderne, preț 350 euro/lună tel. 231214 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• zona Zăvoi, s 500 mp, preț neg., facilități. Tel. 
0726/269713,0746/891619. (Eurobusiness)
o Marita pretaM construcție bloc de 
locuințe, 2560 mp, fs 20 mp, toate facilitățile, 
zona Dorobanți, preț 24 euro/mp, tel. 
0745/640725. (Mlmason)
• Intravlan, zona Ceangăi, loc de casă 715 mp, 
toate facilitățile, preț 37.000 euro, tel. 
0745/640728074Q/173103. (Mlmason)
• Mărita, nna Prelungirea Vulcan, loc de 
casă 857 mp, fs 14 m, fântână pe teren, seră 
beci, preț 540 milioane lei, tel 0745/640725. 
(Mlmason)
• Marita M27 mp, apă gaz, curent, 
canalizare, zona 700, fs 40 m, preț 15 euro/mp, 
tel. 0745/164633. (Mlmason)
• zona Ztvoi, Intravilan, ST 461 mp. Tel. 235019, 
0724/508610. (Casa de Vis)
• Marita Crtstur, 1200 mp, posibilități apă 
gaz, curent, preț 8 euro/mp, tel. 718833, 
0746/093073. (Partener)
• urgent, Mărita, 1800 mp, fs 15m, facilități 
apă gaz, curent, zona Zăvoi, preț 23 euro/mp, 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)Cumpăr teren (22)
• cunplrtaran în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc. Telefoane 0745/253662, 211587. 
(Evrika)
• iigta*  hectare, Intravilan la șoșea, Deva sau 
împrejurimi, plate imediat tel. 2isyi( (Prima 
-Invest)

Vând spații comerciale (25)

• vând Mctotote comercială 420 mp, piață Da
da hală comercială deosebită preț deosebit

• fenn»MiHattg,cu5hade "AMk:
ha cu construct» (/grajduri, mw®|tâ°reț 
£508000000 lei. Tel: 07 '<97«f,Wtger>ția 

Imobiliară Nr.l Deva)
• zonă turistici Hunedoara PENSIUNE: p+2+M, 
4 dormitoare, living mare, bucătărie, 2 băi, 2 
terase, mansardă pivniță sc-124 mp pe nivel, 
st-9800 mp, piscină curte betonată preț 300.000 
RON, tel 718833,0740/130413. (Partener)
• hală producția 220 mp, Deva cu platformă 
betonată 150' mp, curent trifazic, toate 
facilitățile, preț 95X100 euro, tel. 
0722/564004(Prima-lnvest)

• sc caut*  urgent de închiriat garsoniere șl 
apartamente (ne)mobllate. Se oferi plate anti
cipat, garanția reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Tel. 235208,072v 986256, 
0721 744514,0724/620358 (Rocan 3000)
•ofer pentru închiriere oa’sufteri, decoman
dată complet mobilate, Dulllu Zanflrescu, 
preț 110 euro/ lună Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)

. *»

Anunț GRATUIT

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

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stația

i de autobuz Orizont- Micro 15;

; • chioșcul de ziare de lângă
; Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;

• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B-dul Decebal.

CUVÂj^y.

e ofer penții închiriere spațiu comercial, 
amenajat, centrală termică st 110 mp, ideal 
bar-restaurant, zonă foarte bună preț 7 
euro/mp, neg. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• ofer spre închiriere sau vindem, spațiu 
comercial, s 250 mp, zonă centrală amenajat, 
la chele, totut nou, preț neg. Tel. 0726/523833, 
0741/070108 (Eurobuslhess)
• oferim spre închiriere spațiu comercial, 
zonă centrală zona depozitelor, prețuri neg.. 
Tel. 0726/52383J 0741/070106. (Eurobusiness)
• ofer spre închiriere spațiu corn., suprafață 
de 250 mp, totul nou, gresie, faianță ter
mopan, centrală termică, pretabll pentru 
sediu firmă depozit, restaurant, preț 1800 
euro, negociabil. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
• ofer garsonlort 2 camere, et. 2, Dacia mobi
lată contorlzări, preț 90 euro/lună ușor nego
ciabil. Tel. 0740/173103,206003. (Mlmason)

La jumătate!
la orice abonament 

V /O si oricâte extraoptiuni*  
reducere pana la sfârșitul anuluiS., gratuit, 20 de minute naționale, lunar, pana la sfârșitul anului
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• ofer gara), sub bloc, în zona pieței, preț 70 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mlmason)
• ofer ap. 3 camere, decomandate, cu garaj 
sub bloc, mobilat, utilat, et. 2, zona Micul 
Dallas, preț 350 euro/lună tel. 0745/253413. 
206003. (Mlmason)
• ofer ap. 3 camere, mobilat, utilat, 
contorlzări, zona Mărăstl, preț 200 euro/lună, 
0745/266071. (Mlmason)
• caut garsoniere sau ap. 2 camere, (ne)mo- 
bllat, de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• Ofer în regim hotelier cameră mobilată în 
Deva preț 700.000 lel/zi, tel. 0722/564004 (Prima- 
lnvest)
• ofer spațiu comercial 22 mp, cameră+baie, 
parter, zona piață Deva amenajat occidental, 
preț 150 euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest)
• garsonieră mobilată zona Ștrand, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• casă 3 camere, bucătărie, bale, încălzire 
centrală podele laminate, gresie, faianță, ter
mopan, lavabil, confort, garaj 2 mașini, preț 
500 euro/ lună, tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• ofer apartament 2 camere, circuit, centrală 
termică proprie, complet mobilat și utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Dacia, 130 euro/lună 
Tel.0724/169303,0743/103622.(Casa Betania)
• ofer ap. 2 camere decomandate, centrală 
termică proprie, geamuri termopan, complet 
mobilat și utilat cu aragaz, frigider, tv color, 
mașină de spălat automată zona I. Creangă 
preț 250 euro/lună tel. 0743/103622, 
0720/387896.(Casa Betania)
• ofer pontru închiriat ap. 2 camere, zona 
Dacia, contorlzări, gresie, faianță parchet, 
mobilat. 100 euro, 0745-666447. (Rubin’s Home) 
•ofer pentru închiriat garsonieră, zonă ultra
centrală contorlzări, amenajată preț 90 euro, 
Relații la telefon 0745-666447. (Rubin's Home)
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• Contrafăcute Autoritățile americane au confiscat peste 1,2 milioane de CD-uri contrafăcute în 2004, cti 58% mai multe decât în 2003, a anunțat Recording Industry Asso ciation of America (RIAA), care reprezintă principalele studiouri de înregistrări.
• Consumatori Oamenii sănătoși ar putea ajunge să consume constant medicamente care ameliorează capacitatea intelectuală, au estimat cercetătorii de la institutul Foresight. Cercetătorii nu resping ideea ca tinerii ce susțin examene să fie supuși unor teste antidrog.

JOKCy Deoarece anul trecut autoritățile din Qatar au interzis copiilor să participe la cursele cu cămile, anul acesta au apărut jokey mecanici, ușori, care primesc instrucțiuni prin telecomandă. (Foto: epa)

ttorio Iimocente a stabilit miercuri un nou recordmondial la ciclism subacvatic, pedalând la o a- dâncime de 60 m în mare, lângă Genova.

Meningită
Los Angeles (MF) - Brad Pitt, care a fost internat luni la Los Angeles, pentru că prezenta simptome similare cu ale gripei, a jrnriit îngrijiri medicală după ce a' fost diagnosticat cu meningită virală' și a fost externat din spital miercuri.

, I - I

Stilul nipon
Tokyb (MF) - Arhitectul Tadao Ando și creatorul de modă Issey Miyake colaborează la proiecții unui centru de design al cărui obiectiv e să promoveze stilul nipon în întreaga lume. Tadao Ando a primit prestigiosul premiu Pritzker pentru arhitectură în 1995.

Potter, 
criticat de 
Papă
Berin (MF) - Cardina
lul Joseph Ratzinger, 
actualul Papă Bene
dict al XVHea, a 
apreciat în 2003 că 
seria Harry Potter 
„subminează spiritul 
creștinismului" poves
tind aventurile unui 
tânăr vrăjitor, a de
clarat sociologul ger
man Gabriele Kuby. 
Autoare a unui vo
lum critic, „Harry Pot
ter, binele sau răul", 
Kuby a publicat pe 
site-ul său o scrisoare 
primită de la cardina
lul Joseph Ratzinger, 
pe care a primit-o 
după ce i-a trimis un 
exemplar al cărții.

(Foto: EPA)
Cum să găsești Atlantida
■ S-au stabilit 24 de cri
terii pe care trebuie să 
le îndeplinească orice 
presupusă locație.

Atena (MF) - Gercetătorii care participă la congresul internațional din Grecia privind mitul Atlantidei au elaborat o listă cu 24 de criterii pe care trebuie să le îndeplinească orice presupusă locație a orașului mitic pentru a fi credibilă.„Această listă exclude majoritatea locațiilor menționate până acum în legătură cu amplasarea Atlantidei, în special Santorin”, în timp ce insula vulcanică a Cicladelor este una dintre posibilele locații menționate în literatu
Numărătoarea inversă, oprită

Trei frați Vărsătorul, Kia și cu Sheba sunt trei pui foarte jucăuși și prietenoși.(Foto: Daniela Illes)

■ Lansarea navetei 
spațiale Discovery a fost 
amânată din cauza uniri 
senzor defect.

Cape Canaveral (MF) - Un senzor defect aflat la bordul navetei a fost la originea a- mânării de către NASA a lansării Discovery, care ar fi trebuit să aibă loc miercuri, dar care ar putea fi reprogramată cel mai devreme sâmbătă.O reușită a încercării de miercuri, prima zi a ferestrei de lansare care se închide la 31 iulie, ar fi marcat începerea primei misiuni spațiale de la dezastrul navetei Columbia, care s-a dezintegrat la intrarea în atmosfera terestră în urmă cu doi ani și jumătate.NASA a precizat că senzorul defect indica un nivel scă-

Sărbătoare Jackson la Berlin
Berlin (MF) - Familia cântărețului Michael Jackson va organiza, la 22 iulie, o sărbătoare la Berlin, pentru a mulțumi astfel fa- nilor care i-au rămas fideli pe parcursul procesului în care starul a fost acuzat de pedofilie.Tatăl lui Michael Jackson va celebra, cu aceeași ocazie, împlinirea a 76 de ani, a anunțat Miranda Meier, purtător de cuvânt al Hotelului Estrel, unde va avea loc ceremonia. Ea nu a precizat dacă Michael va fi prezent la acest eveniment.„Circa 1.000-2.000 de persoane simt așteptate” la eveniment, inclusiv Latoya, Jermain si Janeth Jackson, a adăugat ea.

Duminică, „Big Jump" (Foto: epa)

ma din cursele cu tauri de la Pamplona ș-a încheiat joi. Nimeni nu a sufe- ritrăni majore. (Foto: EPA)

Pârâcîoși
Washington (MF) - în Statele Unite ale Americii, oricine riscă să fie reclamat pentru că pisica nu arată bine, că nu și-a aranjat cum trebuie peluza sau copilul bea sau fumează înainte de majorat, aceste lucruri fiind posibile din cauza așa-zisului spirit civic pe care americanii se laudă că îl au.în Europa, persoanele care au acest tip de comportament sunt considerate „pârâcioase”.Sociologii americani care au analizat această chestiune recunosc că străinii pot fi surprinși în mod neplăcut de comportamentul cetățenilor americani și subliniază că este vorba de un sistem bine ancorat în mentalitatea celor de peste ocean, care sunt în- vățați să procedeze în acest mod încă de când sunt mici.

ra consacrată continentului dispărut, a declarat Spyros Pavlidis, profesor la Universitatea din Salonic. Aproape toți participanții la congres, până acum divizați în ceea ce privește veridicitatea poveștii relatate de Platon, s-au înțeles asupra acestor criterii.Congresul, care este prima reuniune științifică privind Atlantida, s-a încheiat miercuri seară.Gercetătorii care studiază povestea Atlantidei trebuie să țină cont de faptul că locația ei este „o insulă sau resturile unei insule”, unde s-a aflat o civilizație dezvoltată și maritimă, formată dintr-o câmpie înconjurată de munți, a declarat geologul elen Georges Vo- ugioukalakis.

I
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Discovery ă rămas la sol (Foto: epa)zut în interiorul rezervorului extern, chiar dacă acesta fuse-
Invitație la scăldat

Berlin (MF) - Europenii sunt invitați să facă baie în râurile și fluviile de pe teritoriul continentului duminică, cu ocazia primei zile europene a scăldatului, intitulată „Big Jump”, și care promovează păstrarea curățeniei a- pei râurilor. „Big Jump” are ca scop „să redea râurile populației și să relanseze tradiția scăldatului în apele curgă

se umplut cu combustibil cu câteva ore înainte. Senzorul era utilizat la monitorizarea hidrogenului lichid din interiorul rezervorului, el comandând oprirea motoarelor navetei în cazul în care defecta un nivel insuficient de combustibil.Echipajul se afla deja la bordul navetei în momentul în care lansarea a fost amânată.
Mai multe nereguliMai multe nereguli au fost înregistrate în cele 24 de ore de dinaintea lansării navetei. Miercuri dimineață, informațiile privind starea vremii sugerau că lansarea ar putea fi amânată, în timp ce reparațiile făcute în cursul dimineții la un dispozitiv de încălzire al navetei au determinat 
toare ce exista în sec. XIX”, a declarat Roberto Epple, director al Rețelei Râurilor Europene, organizație aflată la originea acestei inițiative.Evenimentul face parte dintr-o campanie de aplicăre a unei directive europene ce oblige statele UE să aducă „la un nivel bun” toate apele de suprafață și pânzele freatice până în 2015.

amânarea cu câteva ore a umplerii rezervoarelor cu combustibil. iMarți, o bucată de plastic de la una dintre ferestrele navetei a căzut și a deteriorat, în zona cozii navetei, două plăci ale stratului de izolare, care au trebuit înlocuite.

Administratorul NASA, Michael
Griffin (Foto: EPA)
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