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■ O prostituată din Deva 
a racolat o minoră, de 16 
ani, pe care o plasa la 
diverse persoane.

Deva (M.T.) - O tânără de 24 de ani, practicantă mai veche într-ale prostituției, a fost trimisă în judecată pen

tru prostituție și proxenetism. Tânăra a fost acuzată de aceste fapte după ce în urma unei anchete demarate de polițiștii hunedoreni s-a stabilit că Ana Juchi, din Deva, nu a practicat doar prostituția, ci a racolat și o minoră pe care a „initiat-o în tainele acestei meserii”. Este vorba de mino

ra Adina R., de 16 ani, din aceeași localitate, pe care Ana a întâlnit-o întâmplător. în urma cercetării jg îfectuate, polițiștii ad stJ^rnt că minora nu mai frecventa de multă vrem® școala, im^mai miilt, fugise și de aciisa^După Se a fost racolată de Ana Juchi, minora trebuia să întrețină

raporturi sexuale cu diverse persoane pe care le acosta de pe DN 7. O parte din banii „câștigați” trebuia să-i dea proxenetei. Petelor le-au fost întocmite dosare penale pentru prostituție și proxenetism, iar dacă Vdr’i^îS^e:vW)vate riscă o pedeapsă cu închisoarea de pană la trei ani.

Un bilanț provizoriu al victimelor inundațiilor din ultimele zile indică faptul că 15 persoane și-au pierdut viata, la acestea adăugându-se alte câteva persoane date dispărute. Inundațiile au afecta^ 581 de localități, au provocat pagube pe 88.000 de hectare și au inundat 13.856 locuințe, dintre care 368 au fost distruse.
(Foto: Traian Mânu)

Important!Vă anunțăm că abonamentele la ziarul Cuvântul Liber se pot face la sediul redacției, la distribuitorii de presă sau la telefonul 0801 03 03 03 până în data de 26.07.2005 pentru județ și până la 30.07.2005 pentru Deva.

CUVÂNTUL LIBfcJt
® Str. 22 Decembrie, nr. 37 A

lucerea

memoria victimelor. /p.3
.. (Foto; Traian Mai

La trei ani de la pi tragicului accidept în care și au pierdut viața țapte tineri, consulul Polon ieL alături de (oficialitățile huiworene au depus coroane cu flori la
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■ Mai multe societăți 
din Călan au apelat la 
autorități pentru 
rezolvarea problemelor.

Deva (D.I.) - Vineri, la Prefectură, în prezența secretarului general Attila Dezsi, a avut loc medierea litigiului existent între societățile de pe platforma industrială Călan.

fost cea referitoare la sistemul de asigurare a utilităților care a fost executat pe o structură industrială integrală de tip combinat, toate societățile de aici fiind alimentate prin cablurile de distribuție a energiei electrice și conducta de gaz natural dispuse pe o estacadă. SC FOREVER SRL, proprietarul esta

cadei, intenționează valorificarea acesteia, astfel încât există posibilitatea ca restul societăților comerciale să fie obligate să își înceteze activitatea. în final s-a stabilit ca o comisie comună să se deplaseze la Călan pentru evaluări, SC FOREVER SRL fiind de acord să nu întreprindă nici un act de executare silită a estacadei până pe 8 august.

Ajutoare
Hunedoara (D.I.) - Senatorul Viorel Arion organizează, între -16 și 24 iulie, o acțiune în vede rea strângerii de ajutoare pentru sinis- trați. în perioada respectivă, între orele 10.00 și 18.00, în fata Casei de Cultură va fi amplasat un cort pentru donații.

DN7 face iar victimeMunicipiul Hunedoara
Din totalul de 68 452 de locuitori ai municipiului Hune

doara, doar 30.091 reprezintă populația activă a localității.

Graftca: ( avântul libw. sursa Primăria Hunedoara

Deva (M.T.) - Două accidente de circulație s-au petrecut ieri dimineață pe DN 7, din cauza neatenției și a carosabilului ud. în localitatea Mintia, la intersecția spre Brănișca, șoferul unui autoturism ARO, Laurentiu R., de 38 de ani, din localitatea Târnava, comuna Brănișca, nu a respectat semnificația indicatorului „cedează trecerea” și s-a tamponat cu un autotractor Iveco.Șoferul autotractorului, Ion T., din comuna Călinești,

iar un alt autotractor, condus de un cetățean bulgar, care circula în spatele său, a fost la rândul său nevoit să frâneze, lovindu-1 în partea din spate. în urma impactului, Maria T. și Ungur C., ambii pasageri în autoturism, au fost transportați de urgență la Spitalul Județean Deva, cu multiple plăgi și traumatisme. Un alt accident s-a petrecut în localitatea Gothatea, unde șoferul autoturismului avariat s-a ales cu un „politraumatism prin acci- meci de simplu de duminică, Andrei Ravel a fost învins,cu scorul de 6-3, 6-4, 6-3, de Ivan Ljubicici, scorul devenind astfel 3-1 pentru Croatia. (Foto: epa)
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PE SCURT • Antrenament. Al doilea responsabil în ierarhia al-Qai- da, Ayman al-Zawahiri (foto), a urmat în 1998 un antrenament de șase luni într-o bază din Daghestan a serviciilorsecrete ruse, a declarat un fost agent, Aleksandr Litvinenko, relatează AFP.• Confruntare. Armata pakistaneză a ucis ieri 17 militanți islamiști străini; în confruntări înregistrate în zona tribală din nord-ves- tul țării, în apropierea frontierei afgane, au declarat responsabili militari, relatează AFP.

Alegeri
Berlin (MF) - Președintele german, Horst i Koehler, a luat decizia î de a dizolva Bundesta- i gul, deschizând astfel ca- i lea pentru convocarea i alegerilor legislative an- i ticipate, și urmează să i facă acest anunț în ca- i drul unei intervenții te- i levizate, afirmă Der Spiegel. Președintele, mem- i bru al Uniunii Creștin- Democrate, a anunțat deja în cercul apropia- i ților săi că are intenția î de a dizolva Bundestagul, ; așa cum dorește și cancelarul german social-democrat Gerhard Schroeder. Președintele trebuie să anunțe până la 22 iulie dacă va dizolva sau ; nu Bundestagul. Dacă ar refuza să dizolve Camera, Germania ar intra cu siguranță într-o criză politică, lucru pe care i președintele dorește să îl evite cu orice preț. Alegerile anticipate vor fi convocate, probabil, la ț 18 septembrie, întrucât î Constituția germană prevede ca alegerile să se desfășoare într-un interval de 60 de zile de la dizolvarea Camerei.
Legea minorităților, incertă

Târgu Mureș (MF) - Președintele UDMR, Marko Bela, a apreciat că „ar fi bine” ca Legea statutului minorităților naționale să fie adoptată până la alegerile anticipate. El a afirmat că proiectul de lege a trecut de comisiile’din Senat și a apreciat că ar trebui ca legea să fie aprobată în toamnă, având în vedere că Parlamentul își reîncepe lucrările din luna septembrie, iar înainte de a doua parte a lunii octombrie nu se vor putea organiza alegeri anticipate. El a apreciat, însă, că această conjunctură politică nu este prea favorabilă.

transportau ft-ucte, legume sau alte bunuri perisabile erau înșirate ieri pe 12 kilo- metri.(C.B.) 
(Foto: EPA)

de camioane au așteptat ore jj în șir la j granița din- , tre Liban și 
Siria. Sute k de cami- | oane care j

Premierul dă raportul la Bruxelles

Mircea Geoană

■ Prim-mmistrul Tăricea
nu este prezent astăzi la 
Bruxelles, unde se va în
tâlni cu oficiali europeni.

București (MF) - Premierul va prezenta comisarilor europeni măsurile adoptate de autorități pentru remedierea întârzierilor semnalate, în luna mai, de Comisia Europeană, și îi va asigura că angajamentele asumate în negocieri vor fi îndeplinite, indiferent de evoluția situației politice interne.

îl așteaptă
Craiova (MF) - Pre
ședintele PSD, Mircea 
Geoană, a afirmat la 
Craiova, că fostul 
președinte al 
României, Ion Iliescu, 
este liber să candide
ze pe listele social-de- 
mocraților, în even
tualitatea alegerilor 
anticipate. Senatorul 
de Dolj, Mircea 
Geoană, a afirmat că 
pentru viața politică 
românească este 
benefică reactivarea 
fostului președinte al 
României, Ion Iliescu, 
despre care a spus 
că-l așteaptă pe lis
tele de partid, în 
eventualitatea 
declanșării alegerilor 
anticipate. „Dacă 
domnul Iliescu va 
dori să candideze pe 
listele PSD, noi îl 
așteptăm. Consider 
că acest loc i se 
cuvine ca președinte 
fondator și cred că 
va fi benefic și pen
tru partid", a declarat 
Geoană.

Vin la serviciu
București MF) - Senatul a fost convocat în sesiune extraordinară în perioada 19 - 29 iulie, pentru dezbaterea și adoptarea proiectelor de lege pentru aprobarea ordonanțelor de urgență depuse de Guvern la Senat. în sesiunea extraordinară, care va începe marți, la ora 14, senatorii vor dezbate și proiectele de lege de aprobare a ordonanțelor de urgență adoptate de Camera Depu- taților și înaintate Senatului. Biroul Permanent al Senatului- se va reuni, marți, la ora 13. Și Camera Deputaților a fost convocată în sesiune extraordinară în aceeași perioadă.

Atentatele din Londra, analizate
■ Poliția britanică ana
lizează posibilitatea ca 
atentatorii de la Londra 
să nu fi fost kamikaze.

Londra (MF) - Sunday Telegraph relatează că autorii atentatelor nu știau că bombele vor exploda. „Nu dispunem de probe incontestabile că bărbații respectivi ar fi fost kamikaze”, a declarat un purtător de cuvânt al Scotland Yard. „Este posibil să nu fi avut intenția de a muri”, a subliniat el.
IpotezeUna dintre posibilitățile luate în calcul de The Sunday Telegraph este aceea că e posibil ca cei patru să nu fi știut că bombele lor vor exploda în timpul transportului. Cei care au organizat atacurile „poate s-au gândit că nu-și pot asuma riscul ca cei patru autori să fie capturați și să mărturisească totul poliției”, susți

Premierul se va afla, astăzi, la Bruxelles, unde se întâlnește cu responsabilul Comisiei Eu- ropeîie pentru politică industrială și întreprinderi, Giinter Verheugen, cu comisarul european pentru concurență, Neelie Kroes, cu responsabilul pentru domeniile justiție, libertăți și securitate, Franco Frattini, precum și cu comisarul european pentru extindere, Olli Rehn. Discuțiie se vor referi la implementarea acquis-ului în domeniul achizițiilor publice, finalizarea procesului de re

Maghiarii pregătesc anticipate
■ Consiliul Consultativ 
al UDMR a decis că 
formațiunea merge 
alături de Alianța D.A.

Târgu Mureș (MF) - „Opinia unanimă a Consiliului Consultativ este că această decizie, în acest moment, nu e binevenită, însă programul de guvernare este în continuare valabil. Cu toată această opinie diferită, de ordin tactic, în continuare ne asumăm această coaliție”, a declarat președintele UDMR, Marko Bela. El a adăugat că organizațiile teritoriale ale Uniunii încep pregătirile pentru campania electorală. Potrivit președintelui UDMR, stabilirea listelor electorale cade în sarcina 
ne publicația, care citează o sursă din serviciile de securitate. Această ipoteză este susținută și de faptul că cei patru au plătit biletele pentru parcarea mașinii lor își cumpăraseră bilete de tren și pentru întoarcere. Nici unul dintre teroriști nu a strigat „Allah akbar” înainte de explozii, cum fac în general teroriștii sinucigași din Orientul Mijlociu. în plus, ei purtau bombe în rucsacuri și nu atașate de corp, spre deosebire de practica autorilor atentatelor sinucigașe, ceea ce ar putea însemna că intenționau să amplaseze bombele în anumite locuri. Publicația britanică subliniază însă că cel puțin unul dintre teroriști a fost decapitat de explozia bombei pe care o avea asupra sa, ceea ce este o marcă distinctivă a atacurilor sinucigașe. Directorul Scotland Yard, Ian Blair, a afirmat că atentatele de la Londra au fost atacuri sinucigașe. 

formă în justiție și afaceri interne, drepturile de proprietate intelectuală, aplicarea legislației în domeniul ajutoarelor de stat, sectorul agricol și veterinar, protecția mediului.
Mesaj„Premierul va transmite mesajul ferm că indiferent de evoluția situației politice interne, autoritățile de la București vor continua să îndeplinească angajamentele și condițiile pentru aderarea României la UE, la 1 ianuarie 2007”,

Consiliului Reprezentanților Unionali, însă majoritatea președinților de organizații teritoriale ale Uniunii au cerut ca acestea să fie aceleași cu cele din urmă cu un an. Marko a precizat, în legătură cu obiectivul electoral al Uniunii, că aceasta își propune să depășească 6% din voturile electoratului.
PropunereReprezentanții Consiliului Național al Maghiarilor din Transilvania au solicitat începerea unui dialog cu UDMR pentru a forma o strategie electorală care să reprezinte toți maghiarii din Transilvania. „Dorim să ajungem la înțelegere cu UDMR în privința 
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Premierul irakian, Ibrahim al-Jaafari (stânga), a făcut sâmbătă, prima vizită în Iran întreprinsă de un șef al Guvernului de la Bagdad de la înlăturarea regimului fostului președinte Saddam Hussein, relatează AFP. Vizita,care durează trei zile, are drept scop reconcilierea dintre cele două țări, aflate, în perioada 1980-1988, într-un conflict militar soldat cu sute de mii de morți-

precizează Executivul. în cadrul convorbirilor, premierul va solicita sprijinul Uniunii Europene pentru refacerea zonelor afectate de inundații. Din delegația care îl însoțește pe primul ministru Călin Po- pescu-Tăriceanu la Bruxelles fac parte Mihai-Răzvan Un- gureanu, ministrul Afacerilor Externe, Monica Macovei, ministrul Justiției, Cristian David, ministru delegat, Leonard Orban, negociator-șef la Uniunea Europeană, Gabriel Zbârcea, președintele AVAS.
Atentatul sinucigaș comis sâmbătă seară la Mussayeb s-a soldat cu cel puțin 71 de morți și 156 de răniți, potrivit unui bilanț furnizat, ieri, de un purtător de cuvânt al poliției din provincia Hilla, relatează AFP. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, când un kamikaze a detonat încărcătura explozivă pe care o avea asupra sa, în fața unei cisterne încărcate cu gaz, în apropierea unei moschei șiite din Mussayeb, la 60 de kilometri sud de Bagdad.(MF) (Foto: EPA) 

,7

organizării alegerilor și a asigurării reprezentării parlamentare prin înțelegere, pe principiile noastre de autonomie. Dorim o adevărată autonomie. Suntem gata ca, potrivit legii electorale, să facem tot ce e cu putință pentru a dobândi reprezentarea în Parlamentul României”, a declarat Tokes. Marko Bela a dat însă asigurări că retorica de campanie a UDMR se va baza pe ceea ce este prevăzut în programul comun de guvernare, adică pe autonomia culturală și o descentralizare mai accentuată, însă a precizat că vor mai exista consultări cu grupări din rândul comunității maghiare, în perspectiva alegerilor anticipate.
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• Ajutor guvernamental. Familiile și persoanele singure care își încălzesc locuințele cu ajutorul sobelor de teracotă vor primi un ajutor financiar din partea Guvernului, sub formă de bonuri valorice, pentru achiziționarea de centrale termice individuale sau, după caz, de arzătoare automatizate. (C.P.)
MirceaSturza și aleasa inimii lui, Mihaela Olar au spus “DA” în fața Domnului și a ofițerului stării civile, unindu-și destinele pentru viitor. Le dorim și noi, alături de rudele și prietenii care i-au însoțit în aceste momente, “Casă de piatră", sănătate, fericire, belșug și cât mai mulți copii.

(Foto: Traian Mânu)
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Infractori lăsați la „bac"

„Durerea părinților nu 
poate fi ștearsă"

Buijuc (M.T.) - Șapte morți și 30 de răniți, acesta a fost bilanțul unui tragic accident de circulație petrecut cu trei ani în urmă, în Burjuc. Un autocar care transporta elevi din Polonia spre Bulgaria a părăsit partea carosabilă și a lovit trei copaci aflați pe marginea șoselei. Polițiștii au stabilit că șoferul autocarului a adormit la volan înainte de a lovi copacii. în autocar erau aproape 50 de elevi și profesori însoțitori. Accidentul s-a produs la două ore după ce cei doi șoferi și-au schimbat locul la volan. Persoanele accidentate au fost transportate cu 14 ambulanțe la spitalul din Deva. Pentru a încerca să salveze răniții a fost nevoie și de intervenția unui elicopter SMURD care i-a transportat pe unii accidentați la spitalul din Târgu Mureș.
Comemorarea victimelorSâmbătă, consulul Poloniei, Marian Borys Sekala, alături de autoritățile locale, a depus coroane de flori și a păstrat un moment de reculegere în memoria copiilor care și-au pierdut viața în acel accident. „în acest an părinții victimelor acestui accident nu au reușit să ajungă, dar această întâlnire care are loc în fiecare an este o mângâiere pentru ei. La trei ani de la acel accident se poate spune că durerea din sufletele acelor părinți nu va putea fi niciodată ștearsă. Pot spune că această tragedie a făcut ca țările noastre să fie mai unite”, afirma consulul.

■: iq.'

Festivalul S.O.S Castelul
Hunedoara (L.L.L.) - în perioada 25-29 iulie va avea loc Festivalul S.O.S Castelul. Rolul acestui festival este multiplu, vizând în primul rând atragerea tinerilor din județ spre obiectivul cultural Castelul Corvineștilor. Se mai urmărește asigurarea divertismentului pentru turiști, cât și organizarea mai multor evenimente legate de castel. Toate acestea vor servi cu siguranță palmaresului și vor facilita finanțarea unor programe de renovare. Odată cu acest festival se va amplasa și un cort lângă scenă, unde mai mulți tineri voluntari vor strânge semnături pentru atragerea de simpatizanți. Pentru acest proiect Mircea Goian a muncit mai bine de trei ani, fiind alocate aproximativ 300 de milioane de lei. în paralel cu acest proiect se încearcă preluarea Universității Internaționale de Vară, organizată de Constantin Zgâmbău, de către municipalitate. Organizatorii evenimentului sunt Primăria Hunedoara, Agenția Națională pentru Tineret București, Organizația de Tineret Maghiar și Facultatea de Inginerie din Hunedoara.

■ După 20 de spar
geri, doi tineri au fost 
lăsați în timpul 
anchetei să dea bac-ul.

Mihaela TăMAș___________________
mihaela.tamas@informmedia.roDeva - în decurs de aproximativ un an, 20 de autoturisme au fost sparte, iar bunurile din interiorul acestora furate, de trei tineri, cu vârste cuprinse între 17 și 20 de ani, care își făcuseră o 

Concurentele de pe podium

adevărată filieră. Tinerii acționau noaptea și aveau planuri bine puse la punct.
Operațiunea „bujia”Capul acestei „rețele” și profesorul celor doi tineri era Silviu Mărilă, de 20 de ani, din Deva. Acesta i-a învățat pe Paul M. și Călin B. cum se sparg și se descuie mașinile.Cu o bucată din ceramică de bujie învelită într-un material spărgeau geamurile mașinii pentru că astfel nu
Miss Ulpia Shopping Center

Deva (V.I.) - La începutul weekend-ului trecut, mai exact vineri, 15.07.2005, în fața complexului Ulpia din centrul Devei, a avut loc un concurs pentru titlul de Miss Ulpia Shopping Center.Au fost anunțate pentru a participa la titlul de miss zece dintre cele mai frumoase devence: Irina Held, Oana Urs, Maria Muntean, Monica Siklodi, Roxana Andraș, Andrea Simina, Geanina Vesa, Cristina Coste, Monica Bălțat, Emiliana Vasilescu, dar înainte de prima probă, Monica Siklodi, a patra concurentă, a renunțat, lăsându- le pe celelalte nouă concurente să-și dispute titlul de miss. Concursul a început la ora anunțată, 19:30 și a fost prezentat de directorul de marketing al Ulpiei, domnișoara Cristina Știau, cea care l-a și organizat.Cele nouă devence au început concursul printr-o prezentare de haine casual, urmând apoi proba de inteligență, probă pe care fetele au trecut-o cu brio, dovedind astfel faptul că fetele frumoase sunt și 

făceau mult zgomot, iar cu una din cheile pe care le avea „liderul” lor descuiau mașina. După ce s-au perfecționat în această meserie, Mărilă doar supraveghea spargerile.închiriase și o garsonieră unde depozitau „marfa” furată.
Amicul „turnător”Cei trei s-au împrietenit cu un alt tânăr care fura telefoane mobile. Andrei V. a fost prins de polițiști în parc după ce furase un telefon mobil. în 

Premierea concurentelor (Foto: Ioana Vesa)deștepte. De asemenea concursul a fost transmis în direct la radio, iar ascultătorii de pe acea frecvență puteau trimite sms-uri pentru a alege preferata lor.
Prezentare de modăOrganizatorii au răsfățat publicul cu o prezentare deosebită de modă precum și cu o degustare de vinuri care mai antrenat publicul numeros ce s-a adunat în fața

J

timpul anchetei a mărturisit polițiștilor că este prieten cu cei trei și că aceștia sparg mașini. Astfel, cei trei au fost prinși și anchetați.Pentru că trebuia să susțină examenul de bacalaureat, polițiștii i-au însoțit la școală. Andrei V. s-a ales cu o sancțiune contravențională, iar cei trei au fost trimiși în judecată pentru furt calificat. . Dacă yor fi găsiți vinovați, cei trei tineri riscă o pedeapsă cu închisoarea de la trei la 15 ani.

complexului Ulpia. Publicul s- a delectat apoi cu prezentarea 'costumelor de baie a concurentelor, probă ce a încântat audiența. Fetele au îmbrăcat rochiile de seară, probă ce anunța sfârșitul competiției. Pe muzica celor de la Queens,. „We are 'the champions’’, a lost prezentată Miss Ulpia Shopping Center. Oana Urs, oferindu-i-se premii, atât ei cât și celorlalte participante.

mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
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1938 - A murit Regina Maria, soția regelui Ferdinand I 

al României (1916-1927) ......

1884 - A luat ființă Serviciul Meteorologic al României, 
membră fondatoare a Organizației Meteorologice Inter

naționale și din 1948 membră a Organizației Metereo- 

iogice Mondiale (OMM) ■ 18/30.07.1884) F!:

1867 - S-a născut Ștefan I. Minovici, chimist, membru i 

corespondent al Academiei Române (m. 29.12.1935) 

1811 - S-a născut scriitorul William Makepeace Thack
eray, exponent al romanului englezesc din epoca victo

riană („Bâlciul deșertăciunilor") (m. 24.12.1863)

Calendar religios
18 iulie - Sf. Mucenic Emilian; Sf. Mc. 

Iachint, Pavel și Valentina

Deva (V.R.) - Pe vremea împăratului Iulian, s-a pornit o cumplită prigoană împotriva creștinilor. El a așezat în cetatea Durostor pe Capitolin, om iubitor de idoli. Acesta întreba dacă e cineva în cetate creștin. Cetățenii îl încredințau că toți cinstesc pe zei în toate zilele. însă era un creștin, Emilian care a răsturnat și a sfărâmat idolii. Un țăran a fost adus la palatul lui Capitolin, ca vinovat de acest lucru. Emilian a mărturisit că el a distrus idolii. A fost crunt bătut și aruncat în foc. Dar a rămas neatins de flăcări. Văzând Slăvitul Mucenic Emilian că focul nu l-a atins, a mărit pe Dumnezeu, a făcut semnul Sfintei Cruci și, ridicându-și privirile către cer, a zis: „Doamne, Iisuse Hrisoase, primește duhul meu!” Și a adormit în pace. După aceasta, cetățenii care erau în taină creștini, inclusiv soția lui Capitolin, l-au îngropat creștinește.
Energie electrică__________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec

trice.

Scrisă să 
înțepe 

înțepător

* Oftat în acest 
mod

Dată 

Frumos...
Și 

înțepător

A Astea 
împungAi umbla 

hai-hui
împunge 
cu acul

X. V 1 Y Y

înțeapă 

Micuța 
cirezi!

►
împung 

stârniți

X Pănurâ 

Frate cu 
Mureșul

► Y

Bat de 
mistreț ► Cinste 

militară
► Y

Bătaie 
de inimă

în locul 
acesta

Y X Caracter 
strâmb 

în ora;!

T

A 
împunge 

Ăștia 
impimg

► Y
înțepător

înțeapă ►
Sub sol 

Ochi de 
vânător

► Y
Moșul 

cu visele

Aripi 
de cuc!

►
T Pieptare 

rustice ► Y Y
In arie! Țarc goli

T Plecat 
pe ape 

Perniță 
de ace

Asta nu 
împunge 

Stârnit ►
V

în cădere! ►

Stau in 
vehicul 1

Fire 
textile 

Aținti ►
Y

Un 
triunqhi 

mpung... 
în Tibet ►

I0R0SC0P
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O

Gaz metan______ ___ ___________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 

09.00-15.00 22 Decembrie, bl. 26, sc. A, B
Bd. N. Bălcescu, bl. 12A, sc. A, B, Str. Mărăști, bl. 

24, sc. A
09.00-12.00 Al. Pescarilor, bl. 55, sc. A, Bd. Decebal, bl. 

37, sc. C

Apă___________________ _______________________
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

Soluția integramei din numă
rul precedent: T - C - TAC - 
OAMENI - AS - RĂDĂCINĂ - 
RASAD - MIM - NI - ALUNA
- BANI - UN - N - 0 - AGAT
- BT - NG - LB - MIA - ECU
ATOR - DOR - NOROI - LAND
- TUN - MOTTO - GE - N - 
CIRCA - CERT.

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe __________ 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
OJ.P.C. HD 214971

&

21 mart.-20 apr.

încheiați ziua agitându-vă cu probleme de familie sau cas
nice. Imaginația și intuiția ar trebui valorificate într-o creație.

21 apr.-20 mal

Chiar dacă vi se face o propunere interesantă, nu faceți 
nici o investiție. Poate aflați un secret, pe care ar fi bine 
să-l transmiteți mai departe.

21 mai-20 iun.

Nu fiți prea încrezător în cei pe care-i vedeți prima dată, 
căci o femeie vă va încurca și nu veți mai putea termina 
ceea ce v-ați propus.

21 iun.-20 iul.

Sunteți puțin mai confuz în privința sarcinilor de serviciu, 
dar în final vă lămuriți. Azi nu e bine să luați hotărâri impor 
tante.

21 iul.-20 aug.

Activitățile planificate pentru timpul liber vă’ permit relaxarea 
și acumularea de energie. Nu duceți lipsă de bani, dar chel
tuielile sunt mari.

21 aug.-20 sept.

Pentru a afla ce dorește persoana iubită de la dv e nece
sar să provocați discuții nevinovate, purtate pe un ton ami
cal.

21 sept.-20 oct.

Chiar dacă ceva nu vi se pare în ordine în relația cu rudele, 
mai bine treceți cu vederea. La serviciu vă orientați în 
direcția profitabilă.

21 oct.-20 nov.

O persoană în care aveți încredere nu e onestă. Acționați 
cu mănuși, nu faceți lucruri pe care nu le doriți. Azi norocul 
nu vă surâde.

21 nov.-20 dec.

Ați putea fi neliniștit de probleme financiare minore. Nu 
e cazul să vă faceți probleme. O rudă vă împrumută bani 
ori vă propune o colaborare.

21 dec.-20 ian.

Energia dv nu e prea mare, încercați să vă faceți un pro
gram echilibrat. Relația cu șefii e bună, deci puteți spera 
să vi se aprobe o cerere.

21 ian.-20 febr.

Surprize plăcute când recompensele bănești sunt mari. Aveți 
o activitate prolifică și vă înconjurați de oameni de nădejde.

21 febr.-20 mart.

E o zi bună pentru comunicarea cu persoane mai tinere și
pentru negocieri. Reușiți să terminați o lucrare importantă.

7:00 Jurnalul TVR 

7:15 Grădinile 

E Italiei
7:45 Cina minute de cultură 

8:00 Portul

0 miracolelor
9:00 Sănătate pentru toți 
9:30 Teleshopping 

10:00 Misteriosul
0John Doe

11:00 Felidty 
12:00 Cine f-a uds 

pe Stalin
13:00 Vorba 

0 lui Jim 
1330 Desene 

animate: Boo
14:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
1430 Teleshopping 
15:00 Grădinile

Italiei
1530 Kronika 
16:55 Dincolo 

de hartă
1730 Destine 

0secrete 
1830 S Vorba 

0 lui Jim
19£0 Jurnalul TVR Sport 

Meteo

20500 lartă-măl Prezintă 

Raluca Moianu.
21:30 Cronica anilor risipiți 
22:00 Starhimter (Canada, 

g2003). Episodul 6. Cu:
Clive Robertson, Tanya 
Allen, Dawn Stem 

23:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
2330 Miss World România 

2335 Nocturne
035 Din Hariem până-n 

. Miami (comedie, SUA, 
“1998). Cu: Malik Yoba, 

Melissa De Sousa, 
John Witherspoon. 
Regia Millicent Shelton. 
Angajați de impresara 
Freddy B. pentru 
realizarea unui clip 

muzical, câțiva tineri 
nonconformiști pornesc, 
fără bani, din întunecat
ul Harlem spre miracu- 
Incul Miami

7:00 Știrile Pro 

TV Ce se 
întâmplă, 

doctore?
9:15 Tânăr 
0$i neliniștit 

10:15 Tu ești, 
tu câștigi 

11:15 Ducele 
13:00 Știrile 

Pro IV 
13:45 Te vezi la 

Știrile PRO TV 
1430 Vrei Teo, ai Teol

Emisiune de 
divertisment 

16:00 Tânăr și neliniștit Cu: 

0 Eric Braeden, Joshua
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

17:00 Știrile Pro TV 

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

18:55 Știrile s 

porfive 
19:00 Știrile ProTv

Sport Vremea

20:15 în afara legii (acțiune,

3 SUA, 1993). Cu: Gary 
Hudson, Jeff Wincott, 
Vladimir Skomarovski, 
G. Wood. Kevin White 
(Jeff Wincott) este 
agent al forței de 

politie împotriva 
drogurilor, încearcă să 

captureze un transport 
de droguri în valoare 
de câteva milioane de 
dolari, transport pus la 
cale de mafia rusească. 
El îi împărtășește plan
ul fratelui său, Jack, pe 

care îl roagă să îl ajute 
în misiune

22:15 Vacanța Mare 
23:00 Știrile Pro TV 
23:45 Dispăruți fără urmă.

0 Cu: Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap- 
ticto Fnriniio Miirriann

7:00 Observator. Sport 
8:00 în gura presei 

8:45 Enigma Lunii
H (dramă, SUA, 1998) 

1030 Concurs interactiv 
12:00 îngerul

0 păzitor (reluare) 
13:00 Observator

Cu Simona Gherghe 

13:45 Frumusețe 
înșelătoare (reluare) 

16:00 Observator Cu Andreea
Beredeanu și Andrei 
Zaharescu

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

trăiești? Să lupți, să 
suferi, să pierzi, să 

câștigi... Dar dragostea 
adevărată triumfă întot
deauna.

17:30 Anastasia Cu: Elena 

0 Konkova, Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov. 1839, 
St. Petersburg...

1830 Sitcom: Diverts - Felix 
și Otilia

19:00 Observator Cu Alessan
dra Stoicescu și Lucian 
Mândruță. Sport. Meteo

2030 Inelul dragonului (aven

turi, Italia, 1994). Partea 
, a doua. Cu: Anna 

Falchi, Franco Nero, 
Sophie Von Kessel, Joel 
Beeson, Billie Lockler, 
Stefania Sandrelli. 
Regele Războinic a 
devenit suveranul tutur
or învingându-l pe 
Regele Karl. Singurul 
supraviețuitor e micuțul 
Principe Victor care, 
ajuns la maturitate, va 
conduce rebelii împotri
va nemilosului 
conducător.

2230 Observator 
2330 Sitcom: Divertis - Felix 

și Ofilea
0:00 Spacejacked (acțiune, 

SUA, 1997). Cu: Corbin 

HBemsen, Amanda Pays. 
Regia: Jeremiah Culli

nane
7-flO Concurs interactiv

8:15 Culoarea păcatului

0 (reluare)
9:15 Mama vitregă

0 (reluare)
10:00 Numai iubirea. Telenov- 

gela din spatelei telenov- 
elei (reluare)

12:15 Totul despre Camila 

13:15 Valentina, grăsuța mea

0 frumoasă (reluare) 
14:15 Legături de familie

0 (reluare) 
1530 Jesus. Cu: Joaquin Fur-

0 riel, Malema Solda, 
Agustina Lecouna, Lydia 

Lamaison, Jorge Mar- 
rale, Carlos Poraluppi, 
Manuel Vicente 

1630 Luna. Cu: Gaby Espino,

0 Christian Meier, Ana 
Cristina Geithener, Ale
jandro de la Madrid, 
Julio Cesar Luna 

1730 Poveștiri adevărate 

Emisiune prezentată de 

Lucian Viziru 
18:00 Rețeta de acasă 

18:10 Pariul iubirii. Cu: Paty

0 Manterola, Juan Soler, 
Eric del Castillo, Roberto 

Palazueloz

20:00 Mama vitregă. Cu :

0 Victoria Ruffo, Cesar 
Evora, Jaqueline 

Andere, Mauricio Aspe, 
Miguel Angel Biaggio, 

Eduardo Capetillo, Rene 

Casados, Margarita 
Isabel, Ana Layevska 

21:00 Anita. Cu: Ivonne Mon- 

g tero, Jorge Enrique 
Abello, Natalia 

Streignard, Marcelo 
Cezăn Elluz Peraza, 
Eduardo Serrano, Isabel 
Moreno, Jeannette Lehr 

23:00 Culoarea păcatului Cu:

0 Tais Araujo, Reynaldo 
Gianecchini, Giovanna 
Antonelli, Caio Blat, 
Leonardo Bricio, Silvia 
Pfeifer, Maite Proenca, 
Lima Duarte

0:00 Legături de familie

El (reluare)
1:15 Povestiri adevărate

7:00 Atenție se cântă (relu
are)

8:00 Teleshopping
8:30 Cezar 

și tipar
9:00 Minorități sub trei dic

taturi
930 Poftă 

bună 
10:00 Tonomatul 

de vacanță 

11:30 Cina minute 
de cultură 

11:45 Pasiuni 
12:40 Farmece 
13:30 Teleshopping 

14:00 Desene
EJ animate: 

Sagwa, 
pisica siameză 

1430 Fiica

0 oceanului
15:00 împreună 

în Europa 
16:00 Zona de conflict 
17:00 Rebelii 
17:50 Mistere și mituri ale 

secolului XX-lea 
18:20 Zestrea românilor 

19:00 Circuitul internațional 
de tenis al României

20:00 Dragul de

0 Raymond
2030 Un ziarist dispărot losif 

Costinaș
2130 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
22:00 Jurnalul Euronews pen- 

tru România 
22:15 Ocolul pământului în

1380 de zile (aventuri, 
coproducție, 1989). 
Partea a treia. Cu: 
Pierce Brosnan, Eric 
Idle, Julia Nickson-Soul, 
Peter Ustinov, Jack 

Klugman, Roddy 

McDowall. Regia Buzz 
Kulik. Ecranizare a 
romanului omonim de 

Jules Verne.
O Agenția Episodul 14. 

Cu: Gil Bellows, Rocky 

Carroll, David Salomon 
Regia: Michael Nankin 
și Michael Salomon

7:00 Teleshopping
730 News Radio 

7:55 Sport cu
Fiorentina

8:00 Teleshopping 

8:30 Sunset

0 Beach
930 Dragoste
0și putere 

1030 Kenski Show (reluare) 
11:25 Clip art 
1130 Monica (reluare) 
1230 Teleshopping 

13:00 Bani la greu 
13:50 Teleshopping ■ 
14:25 Sunset

0 Beach 
15:20 Focus. Emisiune infor

mativă
15:25 Dragoste

0 și putere 
16:15 Jake

02.0 
17:00 News Radio. Cu: Dave

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

Simms
1730 Cash Taxi 
18:00 Focus. Sport. Meteo.

Cu: Cristina Topescu 
19:00 Special

20:00 Sala de judecată. Cu:

0Joe Mantegna, Linda 
Purl, James Gamer, 
Charles Duming. Regia: 
Paul Levine 

21:00 Alenă medicală. Cu:
0Neal McDonough, Kelli 

Williams, Christopher 
Gorham. Regia: Jason 

Horwitch 
22:00 Cash Taxi. Gabi Jugaru 

este taximetristul care 
vă plătește cursa, 
începând cu 4 iulie, o 

emisiune nou-nouță își 
face loc în grila Prima 

Tv. Acum, dintre miile 
de taxiuri, unul singur 

este norocos.
2230 Trăsniți în NATO. 
23:00 Focus Plus. Cu:Silvia 

Ticula
23:45 Jake 2.0 (SF, SUA,

02003). Cu: Christopher 
Gorham, Philip Anthony

6:00 Tandrețea cailor sălbati
ci d (dramă, Canada, 

2002). Cu: Jane Sey
mour, Mark Rendall 

7:35 Câinele spațial (corne
li die, SUA 2003). Cu: 

Matthew Broderick 
9:05 Cinema, cinema, cine

ma. Episodul 29
935 Legenda lui Johnny 

H Lingo (aventuri, Noua 

Zeelandă, 2003)
11:10 întoarcere pe Tărâmul 

Ode Nicăieri (animație, 
SUA 2002)

12:25 Staruri la Hollywood: 
Antonio Banderas

12:55 Poftiți la masăl (come
ta die, Franța, 2003)

14:50 Mid miracole (dramă, 
HSUA, 2000). Cu: 

Jonathan Pryce
16:25 Fete de bani gata 

Ei (comedie, SUA, 2003).

Cu: Brittany Murphy 
18:00 Câinele spațial (come- 

Bdie, SUA, 2003)
19:30 Pe platourile de 

filmare. Episodul 29 
20:00 El Mariachi (acțiune, 

0 Mexic, 1992). Cu: Car

los Gallardo
2125 Frizeria (comedie, SUA, 

13 2002). Cu: Ice Cube
23:10 Cadavrele (comedie, 

'Irlanda, 2003).

0900 Știrile TV Sport 0930 Fotbal 
Spania: Atletico - Valencia (reluare) 
1000 Știrile TV Sport 10:15 Fotbal 
Spania: Atletico - Valencia (reluare) 
11:00 Știrile TV Sport 1105 
Teleshopping 1120 Hancbal mas
culin: HCM Constanța - Minaur Baia 
Mare 1200 Știrile TV Sport 1215 
Hancbal masculin: HCM Constanta 
- Minaur Baia Mare 1400 Știrile 
IV Sport 14:10 Bătălia pentru Angfe 
1500 Știrile Tv Sport 15:10 Bătălia 
pentru Anglia 1630 Fotbal Super 
Spania: Real Madrid - Getele 1830 
Știrile TV Sport 1900 Fotbal: Seara 
Capioniloc România 1994 - Brazif- 
ia 1994 21:00 Știrile TV Sport 2130 
Box nrufesionist 23:00 Fiarele nopții

06.30-07.00 Observator (r)
1630 -16.45 Știri locale (d)

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 

Deva
18.45-20.00 Emisiuni infor

mative

12.15 Semnul celor patru 
(polițist, SUA 2001)

14.00 Fiicele lui McLeod

14.45 Orașul distrus (dramă. 
Canada, 2004)

16.30 Conspirația tăcerii 
(dramă, Marea Britanie, 2003)

18.15 Un strigăt de ajutor 
(dramă, SUA, 1994)

20.00 Fiicele lui McLeod

21.00 Farmecul zilelor obișnuite 
(dramă, SUA, 2005)

22.45 Jordan (s)

23.45 Crimele din Midsomer: 
Vendeta (polițist, Marea Bri
tanie, 2001)

01.45 Vulpea neagră: Prețul 
păcii (western, SUA, 1995). 
Continuarea poveștii propri
etarului de plantație Alan J.

09.00 Motociclete americane 

11.00 Natura în stare brută 

12.00 Vânătorii de mituri 

13.00 Știința care îl susține pe 

Lance Armstrong 

14.00 Motociclete americane 

15.00 Cutremur în Asia 

16.00 Construcții din fiare vechi 

17.00 Motociclete americane 

18.00 Mașini de viteză 

19.00 Tehnologie extremă 

20.00 Aventuri la pescuit cu Rex

2030 Cu undița la drum
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• Raport. Premierul Tăriceanu va fi azi la Bruxelles pentru a prezenta comisarilor europeni măsurile adoptate de autorități privind aplicarea legislației în domeniul ajutoarelor de stat, sectorului agricol și veterinar și protecției mediului. Premierul va solicita și fonduri europene pentru refacerea zonelor afectate de inundații. (C.P.)• Indemnizație majorată. Adulții care au handicap grav și accentuat și care nu realizează venituri din salarii sau pensii - cu excepția pensiei de urmaș - vor beneficia, de luna viitoare, de un venit lunar de 150 lei noi. (C.P.)
Românii - campioni la lux

București (C.P.) - Clienții români care își cumpără un autoturism de import nou preferă echipamentele opționale care contribuie la creșterea confortului în detrimentul dotărilor de siguranță, apreciază unii importatori generali de pe piața românească. Singura excepție de la această regulă o reprezintă autoturismele de familie, interesul pentru siguranță fiind mult mai ridicat în acest caz. Spre deosebire de români, clienții din din Vestul Europei, ca și cei din SUA, conștientizează mai bine conceptul de siguranță. Vesticii preferă mașinile sigure, stabile (cu ESP - Electronic Stability Program), apreciind confortul, dar nu opulența. La români sunt foarte apreciate bandourile și inserțiile cromate, vopseaua metalizată, oglinzile electrice, geamurile electrice față, închiderea centralizată, comenzi pe volan și jantele din aliaj.

Abonamentul la căldură

Cerșetoria este practicată pe arterele principale din municipiul Deva de copii, adulți și vârstnici. Unii dintre aceștia apelează la mila trecătorilor din cauza sărăciei, dar pentru alții este deja o afacere. Există cerșetori care deranjează însă prin insistența ctf care cer mila publitMă.
(foto Traian Mânu)

2

OnlnM Lite rssomnrfă
Salam țărănesc Clever 7,99 lei/800 grame (Billa)

Nescafe frappe 4,99 lei/10X18 grame (Artima)

Orez Perla 1,5 lei/kg (Billa)

Cașcaval Hochland 10,49 lei/600 grame (Artima)

Pate Buceq 1,19 lei/cutie; 1,02 lei/de la 2 cutii (Billa)

Friptură vită la minut 17,99 lei/kg (Artima)

Suc Pfanner 8,99 lei/cutie 2 1 (Artima)

Pepene verde 1,39 lei/kg (Billa)

Apa Carpatina 2,39 lei/5 I (Artima)

Fino folie de aluminiu 2,79 Iei710 m (Artima)

■ ANRSC înaintează 
propuneri pentru 
introducerea abona
mentului la căldură.

Clara Râs__________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Introducerea acestui abonament ar putea reprezenta o creștere cu 70 la sută a valorii facturii, susțin reprezentanții asociațiilor de proprietari. Banii de pe abonament ar urma să fie fohjșiți pentru efectuarea lucrărilor *de reparații în perioada verii când încasările societăților de distribuție a agentului termic

sunt reduse din cauza faptului că consumatorii plătesc doar apa caldă consumată.
Explicații oficialeAutoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile de Gospodărire Comunală (ANRSC) încearcă să calmeze spiritele, asigurân- du-i pe consumatori că nu se va formula metodologia de calcul a abonamentului decât după o dezbatere publică cu societatea civilă și asociațiile de proprietari.„ANRSC va elabora metodologia în termen de șase luni de la promulgarea legii în Parlament. Vor exista șase variante, dar, prin dezbate

rile publice, o vom alege pe cea mai bună”, susțin oficialii ANRSC.„Nu este nevoie de un astfel de abonament. Și apoi nu este în atribuțiile ANRSC să reglementeze relațiile contractuale dintre noi și beneficiari. Singura sarcină a ANRSC este de a stabili, împreună cu guvernul, prețul de referință și majorările la gigacalorie. Un abonament nu se justifică și personal nu cred că are șanse să fie introdus. Calor nu are nevoie de încasări din abonamente pentru efectuarea de reparații”, a declarat loan CriStea, directorul societății Calor Deva, societatea care

asigură distribuția agentului termic în municipiul reședință de județ.

loan Cristea

Acvila țipătoare mică este mascota Parcului Național Retezat. Una dintre exemplare a fost dresată și este „scoasă la plim bare”, ori prezentată elevilor din școlile hunedorene. (Foto: Traian Mano)

....  «MHIIIWm

Pedepse pentru evazionist!
■ Fiscul va da amenzi 
persoanelor care as
cund bunurile materiale 
supuse impozitării.

Clara Păs___________________
clara.pas@informmedia.ra

Deva - Refuzul contribuabilului de a prezenta organului fiscal bunurile materiale supuse impozitării, în vederea stabilirii realității declarației fiscale, va fi sancționat cu amenzi ce pot ajunge la 50 de milioane lei în cazul persoanelor fizice, respectiv 100 de milioane lei pentru persoanele juridice. Aceste

sancțiuni sunt prevăzute în Codul de procedură fiscală, act normativ ce a fost modificat recent și va intra în vigoare începând de mâine.
Valoarea amenzilorDacă o persoană fizică refuză să. prezinte Fiscului bunurile materiale supuse impozitării, iar organul fiscal a depistat în cazul acestuia obligații sustrase de la plată de până la 500 de milioane lei, amenda este cuprinsă între 500.000 de lei și cinci milioane de lei. Pentru aceeași neregulă constatată în cazul unei persoane juridice, amenda se situează între cinci și 20 de

milioane lei. Sumele cresc, potrivit Codului de procedură fiscală, direct proporțional cu nivelul prejudiciului creat. Așadar, dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 500.000.001 lei și un miliard de lei inclusiv, amenzile sunt de până la 20 de milioane lei în cazul persoanelor fizice, respectiv 50 de milioane lei pentru persoanele juridice. Amenzile sunt maxime, adică de până la 50 de milioane lei pentru persoanele fizice și 100 de milioane lei în cazul agenților economici, dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt de peste 1 miliard de lei.

Cotă majorată
București (C.P.)Potrivit unui proiect de act normativ, cota de susținere de la bugetul de stat a proiectelor privind creșterea competitivității produselor ar putea fi majorată până la 75% din cheltuielile aferente dezvoltării proiectului. Firma solicitantă trebuie să fie profitabilă și să nu aibă datorii.Sunt finanțate proiecte care privesc implementarea sistemelor de certificare a calității, a managementului, a mediului, cele legate de siguranța ocupațională.

tonal valutar BNR
1 dolar 2,9470 lei

1 euro 3,5664 lei

1 liră 5,1886 lei

1 franc 2.2862 lei

1 forint 1,44 lei

soueiaied rrej variație
închidere (lei/acț)(%)

I. SNPPETRQM 0,420 -1,07
g SIF1 BANAT-ORIȘANA 1,3200 4-3,94
3. TIV 0,7800 40,65
4. BRD_______________ oprit
5. IMPACT_______________ 0,4350 +4,82
6. AZQMUREȘ___________ 0,2220 +0,91
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,6750 +0,75
8. ROMPETROL 0,0879 -1,38

RAFINARE (RRQ
9. HABER________________ 0,3100 +3,33
10. BCCARPAT1CA 0,4850 +1,89
II. DECEBAL 0,0092 -3,16

...Iu»** Cl/lJ iCD CI Al VA/CC T CA DEVA

Asigurarea 
creditului ipotecar

București (C.P.) - Beneficiarii creditelor ipotecare vor putea să-și aleagă fără restricții societatea de asigurări cu care încheie polița pentru riscurile aferente imobilului, iar creditorului i se va interzice condiționarea aprobării împrumutului de vânzarea altor produse.Legea va stabili criterii clare de determinare în cazul împrumuturilor cu dobândă variabilă.Instituțiile de credit vor fi obligate să dea clientului o ofertă scrisă, care să cuprindă toate condițiile și să aibă o valabilitate de minimum zece zile.Noua formă a legii permite executarea silită a obligațiilor îmorumutatului fără

Sediul central: Cluj-Napoca, str. G. Bărițiu nr.8
Tel: 0264 / 407 150, fax: 0264 / 407 179 
www.bancatransilvania.ro

BANCA TRANSILVANIA

CINE SUNTEM NOI:

• Piesa centrală a GRUPULUI FINANCIAR BT
• Management internațional
• 15% BERD - acționa-riat
• Premiat al revistei EUROMONEY - «Gea mai inovatoare bancă 
în România». 2004
• Emitant transparent la Bursa de Valori București
• O nouă imagine
• 160 de unități în toată țara
• Calitate și excelență bancară
• Servicii și produse dedicate persoanelor fizice .și juridice
• Peste 380 de bănci corespondente în întreaga lume
• Flexibilitate
• Concept puternic de «client service»

OFERIM:
• Integrarea într-o echipă de profesioniști
• Mediu dinamic și competitiv
• Oportunități de dezvoltare a carierei
• Salariu motivant
Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul

BANCA TRANSILVANIA 
caută personal pentru Agenția Orăștie: 

ȘEF AGENȚIE 
ANALIST CREDITE 

CONSILIER CLIENTELĂ 
ADMINISTRATOR CONT 

CASIERĂ
CERINȚE GENERALE:

• Studii superioare economice sau juridice (pentru șef de 
agenție)

• Studii superioare pentru celelalte posturi
• Experiență anterioară de lucru în bancă, de minim 1 an 

pentru șef de agenție și analist credite
• Capacitate de analiză și sinteză
• Responsabilitate crescută
• Abilități excelente de comunicare
• Spirit de echipă, dinamism
• Meticulozitate, atenție la detalii
• Atitudine corectă și prietenoasă față de clienți
• Operativitate, memorie vizuală
• Rezistență la stres și la efort prelungit
• Cunoștințe de operare PC (Word, Excel)
• Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj

și o scrisoare de intenție până la data de 80.07.2005 la

mailto:clara.pas@informmedia.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ra
http://www.bancatransilvania.ro
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STRATEGII DE 
SHOPPING

Febra

• Noapte de shopping. Ulîîrna modă înmaterie de cumpăraturi, în România, pare a fi shoppingul de noapte! Marile orașe din țară organizează un fel de noaptea devoratorilor de... cumpărături. Aici se organizează campanii promoționale, concerte, evenimente dedicate tinerilor. (R.l.) >
• Avantaje și dezavantaje, Diversitatea mare de produse pe care le oferă supermar- keturile permite cumpărătorilor să aleagă cel mai bun produs la cel mai bun preț. Dezavantajul e că întotdeauna cumpărăm mai mult decât ne-am propus, pentru că promoțiile sunt de-a dreptul irezistibile. (L.L.)

■ ■ ■ 
Copiii adoră să-i însoțească pe părinți la cumpărături. Supermar- keturile au “mijloace de transport” special pentru ei.

. (Foto: arhivă)

■ Se dă o bătălie pen
tru buzunarele hune- 
dorenilor între super
market și chioșcuri.

Lavihia Lucaciu

■
Deva - Câți pot să-și umple coșul cu cumpărături? Nu prea mulți! La o scurtă privire spre coșurile care ieșeau din marile și faimoasele supermarketuri se puteau vedea doar câteva produse rătăcite prin coș sau oameni simpli cu o plasă în mână. Poate era de vină și ora, prea matinală, oamenii fiind ocupați cu lucrul. Sau poate era doar o întâmplare? Cert este că prea multe salarii sunt atât de mici încât nu toată lumea își poate permite un coș plin cu bunătăți.

Cu sau fără listă?La această întrebare majoritatea intervievaților se declară împotriva cumpărăturilor cu liste.

O doamnă, anonimă, ne spunea că la cât de puține produse are de cumpărat nici măcar nu are nevoie de o listă. Spre deosebire de aceasta, Tiberiu, un pensionar jovial, preferă lista, deoarece rareori i se întâmplă să ia totul dintr-o singură tură prin magazine... Uită, „e de vină bătrânețea”. Nicole W., în trecere pe Ia noi prin țară, spune că adoră să facă cumpărături cu lista. Dar, în 
cel? dîn urmă, „cedez mereu în ri ța tentațiilor pe care le oferă diferitele promoții, așa că mă abat de la lista stabilită cu atâta rigurozitate acasă”.
Cumpărători de profesieNici studenta hunedoreană Ramona Dragomir nu se poate abține de la alte cumpărături în plus față de cele aflate pe listă. Iar despre cumpărăturile de week-end spune că sunt: „pentru cei cu bani, care agreează să facă cumpărături, sau pentru persoanele ocupate. Cred că, în

Nu pierdeți reducerile mari
de preț de la Paris!

Deva (R.l.) ■ V-ați întrebat Călătoriile în străinătate pen-vreodată ce sunt unii în stare

Majoritatea cumpărătorilor sunt atenți la promoțiiscurt timp, va deveni o modă shopping-ul la sfârșit de săptămână”. De asemenea, profită din plin de toate promoțiile care se fac în marile magazine. Crede că este o oportunitate foarte bună pentru „achiziții”. Cei mai mulți consumatori preferă marile centre comerciale, deoarece

aici găsesc o gamă diversificată de produse, nemaifiind nevoie să colinde zeci de magazine pentru a cumpăra toate produsele necesare. Pe de altă parte, chioșculețele de la colțul blocului sunt mult mai accesibile: deschise la orice oră din noapte și la îndemână.
Ținuta de shopping

Aglomerație
Deva (L.L.) - Șefii supermarketurilor din Deva spun în unanimi- : tate că cefîmși mulți oameni merg la cumpărături în week-end, afluxul de cumpărători din zilele de sâmbătă și duminică fiind de a- proape trei ori mai mare decât în celelalte zile ale săptămânii.

Atenție la 
falsuri!Deva (L.L.) - Trăim într-o epocă în care toate produsele fie ele haine, încălțăminte, cosmetice sau electronice se fabrică numai în țările unde mâna de lucru este mai ieftină dar și calitatea pe măsură. Magazine care se pretează a fi de „firmă” comercializează numai produse chinezești. Dacă mergem în orice alt magazin de la periferie ori într-un angro, vom avea surpriza să găsim același produs la un preț de nimic. De ce? Pentru că este „Made in China”.

Economi
sește cum
părând!
Deva (L.L.) - Nu te 
duce la cumpărături 
fără o listă pe care să 
ai notat ceea ce vrei 
să cumperi și în cazul 
în care cumperi din 
piață, nu cumpăra 
de la primul vânză
tor. După-amiaza și 
seara vânzătorii scad 
prețurile pentru a-și 
putea vinde marfa, 
încearcă să negociezi 
prețul cu vânzătorul, 
acolo unde este posi
bil. Cumpără din 
timp anumite pro
duse care nu se alte
rează repede, pre
cum ulei, zahăr, 
mălai, cartofi, ceapă, 
etc. O dată cu veni
rea sărbătorilor, pre
țul acestor alimente 
va fi mult mai mare. 
Urmărește ofertele 
promoțio-nale dinain
tea sărbătorilor - 
multe magazine fac 
reduceri - și nu uita 
că la sfârșit de sezon 
producătorii își 
lichidează stocurile, 
iar produsele sunt la 
prețuri cu până la 
60% mai mici.

să facă pentru a prinde reduceri de prețuri în magazine? Ar fi în stare să meargă chiar și până la capătul lumii! Sau... aproape. în funcție de buget, lumea se poate „termina” în Dubai, în China, New York, Thailanda sau... mult mai aproape: la Londra, Paris, Viena, Atena, Varșovia, Milano, Budapesta. Acestea sunt, la ora asta, cele mai populare destinații de shop-, ping pentru turiștii români. Pentru că e foarte avantajos!

tru cumpărături au începutsă devină o practică tot mai populară pentru un anumit segment, tot mai numeros, de turiști români. Potrivit datelor Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT): „Aproximativ 7.500-10.000 de români pleacă anual din țară pentru cumpărături. Ei chel- tuiesc în medie 1.000-1.500 de euro pentru cumpărături, la care se adaugă prețul pachetului turistic în sine, care variază între 200 de euro și 1.100 de euro”.

Deva (R.l.) - Mersul la cumpărături s-a transformat la unii din nevoie în hobby. Pentru cei care trebuie să calculeze de zece ori și să plătească o dată shoppingul e mai degrabă o corvoadă, în schimb a- tunci când îți permiți să-ți satisfaci „mofturile” începe să devină interesant, iar împătimiții își creează adevărate „strategii”. Deloc de neglijat în raidurile prin magazine este ținuta. Unii optează pentru o îmbrăcăminte obișnuită de zi, lejeră, gândindu-se mai

mult la ce vor cumpăra decât la aspectul general (aici se încadrează treningurile, îmbrăcămintea de casă și chiar cămăși de noapte, pentru o sesiune rapidă de cumpărături de la buticul din apropiere). Alte cumpărături care necesită oarecare atenție pentru îmbrăcăminte sunt cele pentru... îmbrăcăminte. Există „reguli” de care trebuie să ții cont: în primul rând trebuie să porți haine de care să te dezbraci cât mai ușor și mai repede.

Tot timpul am nevoie de ceva și merg în fiecare zi 'la cumpărături. Merg în cursul săptămânii ca să evit aglomerația din week-end. Cumpăr și de la colțul blocului, e mai la îndemână, deși super- marketurile oferă produse mai variate. 
Eugenia,
Deva

jmi fac cumpără- lturile săptămânal, în special în zilele de joi și vineri. Nu cumpăr întotdeauna din același loc, mă uit și la preț, o mie, două, cinci contează. Și oricum îmi place să fac plimbări, așa că împușc doi iepuri deodată.
A.G., 
Deva

Stau aproape de un supermarket, așa că nu mă obosescprea tare când vine vorba de cumpărături. Prefer să vin zilnic și să-mi iau cele de trebuință, chiar și de două ori pe zi, astfel evit „corvoada” de a căra prea multe sacoșe odată.
Flavius, 
Deva

Pensia mea, de trei milioane lei, nu-mi permite nici măcar să ies din casă, darămite să merg prea des la cumpărături, așa că sunt nevoită să mă limitez la strictul necesar. Uneori banii nu-mi ajung nici măcar de medicamente.
ANONIMă,

Deva

Eu sunt cel care face cumpărăturile în casă. Vin ori de câte ori am nevoie. în ultimul timp chiar destul de des din cauză că memoria îmi mai joacă feste... și atunci când ajung acasă constat că am mai uitat să cumpăr câte ceva.
Tiberiu, 
Deva



• Speranțe. La Jiul Petroșani există speranțe că problema montării celor 7000 de scaune pe stadion va fi rezolvată în viitorul apropiat. Gheorghe Boboc, organizatorul de competiții din cadrul clubului, ne-a precizat recent că va fi foarte greu să se respecte instrucțiunile FRF în acest sens. (V.N.)
• Calificare. Ieri, la Sydney, reprezentativa de tenis a Argentinei s-a calificat în semifinalele Cupei Davis, după ce a învins cu 4-1, echipa Australiei, lată rezultatele: Hewit - Coria, 7-6, 6-1, 6-1; Nalbandian - Althurs, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2; Nalbandian - Hewit, 6-2, 6-4, 6-4; Coria - Luczak, 6-3, 7-6. (V.N.)
• Locul III. Atleta Mihaela Melinte s-a clasat pe poziția a treia în proba de aruncarea ciocanului din cadrul reuniunii de la Madrid. Cu 68,23 m, Melinte a fost devansată de poloneza Kamila Skalinwscka, 74,27 m, și cubaneza Yipsi Moreno, 71,75 m. (V.N.)
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ECOTOPIA BIKE TOUR 2005

Cai «ai hani la... indisciplină
Deva (V.N.) - După cum se știe, la nivelul județului, în divizia 

D, în sezonul competițional trecut, pe terenurile de fotbal 

s-au manifestat multe acte de indisciplină. Vă prezentăm 

astăzi un clasament al avertismentelor realizat la nivelul 

AJF Hunedoara.
Clasamentul veniam. ielor

1. Gabriel Durleanțu
2. Claudiu Cioară

3. loan Bihu :

4. Flavius Hitul

5. Marius Bozeșan
6. Costel Racăreanu
7. Bogdan Dumitru

8. Mibai Nandra
9. Adrian Tomescu
10. Alin Modîlca

11. Ciprian Mureșan
12. Cristian Corobea
13. loan Bob

14. Ciprian Băescu
15. Marius Mișca

H Bicicliști din mai 
multe țări au vizitat 
județul militând pentru 
protecția mediului.

Valentin Neagu_______________
valentin jieagu@informmedia.roDeva - O coloană de tineri bicicliști din diverse țări europene, participanți la a 15- a ediție a acțiunii internaționale cicloturistice și eco- logiste Ecotopia Bike Tour, s- a aflat și în județul nostru. Ei au ajuns joi după-amiază, 14 iulie, în Hațeg (venind de la Caransebeș) și au înnoptat la Hațeg, iar vineri, 15 iulie, și- au continuat drumul prin Călan și Hunedoara. în cursul serii, la Deva s-au întâlnit cu reprezentanți ai unor instituții publice și ONG-uri - cu misiune și atribuții în domeniul protecției mediului. Ei au plecat mai departe duminică dimineața, următoarea destinație fiind Alba Iulia.Această manifestare internațională are loc anual,

începând din 1989, cu scopul de a strânge legăturile dintre Est și Vest și de a conștientiza oamenii cu privire la problemele mediului înconjurător. Ecotopia Bike Tour 2005 a început în 20 iunie în Banja Luka (Bosnia- Herțe- govina) și se va finaliza în 8 august la Saharna (Republi

ca Moldova). Este a treia oară când traseul echipei trece prin România și prima oară când se traversează întreaga țară de la Oravița până la Iași.Participanții nu sunt niște simpli turiști sau militanți ecologiști, ci tineri interesați de oamenii, natura și cultura

zonelor pe care le străbat. Ei se deplasează exclusiv pe biciclete, ducând cu ei tot ce au nevoie, fără mașini de însoțire. Pedalează deja de câteva săptămâni și au străbătut mii de kilometri.La sosirea în Deva, tinerii au fost primiți la sediul Instituției Prefectului.

Participanții la Ecotopia Bike Tour au străbătut mai multe țări europene (Foto: arhivă)

Juniori

1. Claudiu Căstăian
2. Marian Rus

3. lancu Avram
4. Iulian Ivan
5. Ovidiu Blaga

Minerul Bărbăteni 

Ponorul Vața 

Retezatul Hațeg 

Retezatul Hațeg 

Retezatul Hațeg 

Dacia Orăștie 
Minerul Uricani 

Universitatea 

Constructorul 

Constructorul 
Ponorul Vața 

Victoria Călan 

Minerul: Bărbăteni 
Victoria Călan 

Minerul Aninoasa

Dacia Orăștie 

Ponorul Vața 

Ponorul Vața 

Gloria Geoagiu 

Dacia Orăștie

Singura soluție salvatoare?
H Echipa de fotbal 
Minerul Uricani se con
fruntă cu mari pro
bleme financiare.

Valentin Neagu
valenlin.neagu@informedia.roDeva - După cum se știe, proaspăt promovata în Divizia C, Minerul Uricani, se confruntă cu serioase probleme de ordin financiar. La un moment dat existau chiar zvonuri că echipa nu prea are viitor. în ultima vreme s-a vorbit și se vorbește despre o fuziune cu Corvinul Hunedoara, echipă care, la rândul

ei, trece printr-o criză financiară fără precedent în istoria unui club de tradiție.
Nu este bine privită?în ultima ședință a Federației Române de Fotbal, Ion Turculeanu, președintele Comisiei pentru Statutul Jucătorului, a declarat că grupările din diviziile A, B și C care nu își vor plăti datoriile față de foștii, actualii jucători sau alte cluburi, până la sfârșitul acestei luni, vor fi retrogradate. în această situație se află 30 de cluburi din România, între care și FC Corvinul Hunedoara. Gruparea are o datorie de 41.000

de euro față de șase jucători și un antrenor. Acesta a fost și motivul pentru care echipa hunedoreană a fost retrogradată în sezonul trecut din divizia B, în divizia C. Președintele Corvinului, Mircea Alic, a precizat recent că are soluții palpabile să achite datoria în termenul impus și, implicit, să evite sancționarea clubului. O posibilă fuziune dintre Minerul și Corvinul nu este bine privită de suporterii din Uricani, iar primarul Dan Buhaescu a afirmat că factorii locali sunt deciși să susțină echipa, dar numai în cazul unei asocieri, pentru ca lucrurile să fie legale.

Arbitraj criticatSplit (V.N.) - După ce România a pierdut meciul de dublu din cadrul sferturilor de finală ale Cupei Davis care s-a desfășurat la Split între Croația și țara noastră, tenismanul Andrei Pavel a acuzat dur arbitrajul, „în ultimul set am servit doi ași în jocul 10, dar ambele mingi au fost considerate afară. A fost un meci extraordinar și sunt trist că s-a terminat astfel. Atmosfera a fost una braziliană”, a mai spus Pavel, criticându-1 pe arbitrul de linie.

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

Pret/ziar pentru abonament lunar

22 bani (2.269 lei vechi)

Pret/ziar pentru abonament anual

19 bani (1.920 lei vechi)

CUM TE ABONEZI? ;Decupează și completează talonul. IDepune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. • cr Vei fi contactat în cel mult 5 zile.o- Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03(tarif local).
GRATUIT, în fiecare vineri primeștiLLJlijJ cel mai complet supliment 

de televiziune.
Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni

* t «- iu» r-A» t  a—i —: - -1

Abonamente
1 lună 5,9 lei (59.000 lei vechi) pret/ziar ab. 22 bani (2.269 lei vechi) 1
3 luni 16,9 lei (169.000 lei vechi) pret/ziar ab. 21 bani (2.166 lei vechi)
6 luni 31,9 lei (319.000 lei vechi) pret/ziar ab. 20 bani (2.045 lei vechi) I
1? hini 59 9 lei (599 000 lei vechil nret/ziar ah. 19 hani (1.920 lei vechil

t Numele
IU
S
<
2

Prenumele
O 
ca

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
IU Strada
O Nr. Bl. Se. Ap.
2
O Localitatea X

< Telefon (opțional) c

mailto:jieagu@informmedia.ro
mailto:valenlin.neagu@informedia.ro
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• Refuz. Clubul FC Sevilla a 
refuzat o ofertă de 20 de 
milioane de euro făcută de 
Arsenal Londra pentru 
achiziționarea atacantului 
brazilian Julio Cesar Baptista,

deoarece a considerat insuficientă această
sumă, a anunțat președintele grupării spa
niole, Jose Maria del Nido.(MF)

• Medaliat!. Sportivii români au obținut pa
tru medalii de argint și două de bronz la 
Campionatele Europene de lupte pentru că
deți, care se desfășoară la Tirana. înaintea 
ultimei zile de concurs, echipa României ocupa 
locul trei în clasamentul pe națiuni'(MF)

Nu pleacă
Istanbul (MF) - Internaționalul român Daniel Pancu a declarat că nu intenționează să părăsească gruparea Beșik- taș, infirmând astfel informațiile referitoare la o eventuală plecare a sa, apărute In ultima perioadă în presă. Pancu a precizat că a primit o ofertă foarte bună din partea clubului TSKA Moscova. Fotbalistul a adăugat că a primit și alte oferte, de la grupări din Germania și Italia. „Deoarece mă aflu, încă, sub contract cu Beșik- taș, nu am discutat direct cu nici un reprezentant al altui club. Sunt fericit aici și nu mă gândesc să plec. Peste o lună și jumătate voi deveni tată și vreau ca fiul meu să se nască în Turcia. Am mai jucat anterior în Italia, dar aici este cu totul altfel”, a afirmat Pancu. Fotbalis

Mihaela Melinte

Rio Ferdinand,
■ Un bărbat a sperat 
că poate scoate bani 
de pe urma fotbalistu
lui englez.

Londra (MF) - Un bărbat a încercat să obțină suma de 60.000 de lire sterline de la fotbalistul englez Rio Ferdinand spunându-i acestuia că are fotografii și imagini surprinse cu camera unui telefon mobil, în care jucătorul poate fi văzut consumând cocaină. Potrivit publicației News of The World, bărbatul respectiv, nu

tul român a menționatcă își dorește să câștige încă o dată campionatul Turciei cu Beșiktaș și să joace cu această foi mație în Liga Campionilor.

Nou record
Moscova (MR - Spor
tiva rusă Tatiana Li
senko a stabilit, vi
neri, un nou record 
mondial în proba de 
aruncarea docanului, 
cu o performanță de 
77,06 metri, în ca
drul reuniunii de atle
tism de la Moscova. 
Sportiva rusă a reușit 
să doboare astfel re
cordul tteținut de ro
mânca Mihaela Me
linte - 76,07 metri - 
din data de 29 au
gust 1999. în perioa
da 1995-1999, atleta 
Mihaela Melinte a 
doborât de dna ori 
recordul mondial la 
aruncarea ciocanului: 
69 metri, pe 22 fe
bruarie 97, la Bucu
rești; 69,58 m pe 3 
martie 1997, la Bu
curești; 73,14 m, pe 
16 iulie 1998, la 
Poiana Brașov; 75,97 
m pe 13 mai 1999, 
la Clermont-Ferrand 
și 76,07 m, pe 29 
august 1999, la 
Ruedlingen (Elveția).

FrancezulSâbastien Loeb se îndreaptă pre cea de-a șasea victorie consecutivă din actuala ediție a ' lampionatului Io nd i al de raliuri. După primele două zile de concurs, pilotul echipei Uitroăn se află pe prima poziție în Raliul Argentinei, cu un avans jonsiderabil față de următorul clasat, finlandezul Marcus Gronholm, de la Peugeot.(L.G.)
(Foto: EPA)

David Coulthard e nemulțumit de politica FIA.

Grevă în Formula 1? ------

AnchetăZiirich (MF) - FIFA a anunțat că a deschis o anchetă împotriva Federației Mexicane de Fotbal (FMF), în legătură cu cei doi juqăteri selecționați pentru Gupa Confederațiilor, care au fost depistați pozitiv la un control efectuat înaintea acestei competiții. Audierea reprezentanților federației mexicane va avea loc pe 27 iulie, la Ziirich, se arată într-un comunicat al forului mondial. Jucătorii Aaron Galindo și Salvador Carmona au fost excluși din lotul Mexicului de la Cupa Confederațiilor pe 22 iunie, din motive disciplinare-; 
Londra (MF) - Britanicul David Coulthard (Red Bull-Cosworth) a declarat că o grevă a piloților de Formula 1 ar putea deveni realitate în cazul în care condițiile de securitate pe circuite nu vor fi îmbunătățite. „Partea a doua a sezonului ar putea fi afectată de greve. Colegii mei și eu suntem fermi în ceea ce privește problemele de securitate, după Marele Premiu al SUA”, a spus Coulthard, într-un interviu publicat de cotidianul Daily Record. Președintele FIA, Max Mosley, i-a invitat pe piloții de Formula 1 la o reuniune pe 1 august, la Cannes, pentru a discuta despre probleme precum securitatea. Această reuniune va avea loc cu condiția ca cel puțin jumătate din piloți să își confirme prezența. „Sper că reuniunea va avea loc. Vrem să ne asigurăm că securitatea reprezintă o prioritate ”, a precizat Coulthard. Siguranța piloților a început să fie pusă în discuție după Marele Premiu al Statelor Unite, cursă de la care șapte echipe (Renault, Toyota, McLaren-Mercedes, Wil- liams-BMW, BAR-Honda, Sauber-Petronas și Red Bull-Cosworth) s-au retras din motive de securitate, la recomandarea producătoru-

mit Leo, a sunat la agenții lui Rio Ferdinand, cărora le-a spus că deține imaginile respective. Fotbalistul le-a spus agenților săi să trimită înregistrarea convorbirii cu Leo la sediul News of the World, publicație pe care bărbatul respectiv a contactat-o ulterior, propunându-i să îi vândă imaginile. „Eu nu am consumat niciodată cocaină și nu o voi face niciodată. De aceea am știut imediat că acele imagini nu există. Primul meu gând a fost: «Cum putem să îl prindem pe acest individ?».

Mihalcea e
■ Fostul dinamovist 
și-ar dori să joace 
alături de ex-stelistul 
Adrian Neaga.

București (MF) - Fostul atacant al echipei Dinamo, Adrian Mihalcea, a declarat că este dezamăgit de antrenorul loan Andone pentru că nu l-a anunțat personal că a renunțat la serviciile sale. „De la începutul pregătirilor, Andone nu a schimbat cu mine nici un cuvânt. Sunt dezamăgit, pentru că nu a avut curajul să mă anunțe personal că nu mai fac parte din lotul lui Dinamo”, a spus Mihalcea. Atacantul susține că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a ajuta echipa Dinamo. „Cât am stat la echipă, am

tinta șantajuluiÂ Â *Jucătorii din Premiership și vedetele au devenit ținte pentru astfel de persoane. Am simțit să este timpul să iau poziție. Vreau ca acest bărbat să ajungă la închisoare, ca un mesaj pentru toți cei care recurg la șantaj”, a declarat Rio Ferdinand.
După gratiiBărbatul a sunat mai întâi la sediul clubului Manchester United, iar apoi la agenții lui Ferdinand, astfel că aceștia erau pregătiți și au înregistrat convorbirea. El le-a spus

încercat să dau tot ce-i mai bun din mine. Din păcate, nu a ieșit cum am vrut eu și nici 
H............................... . .......

Voi sta doi ani și jumătate la
Ghunham, sau poate chiar mai 

mult Condițiile financiare sunt net 
superioare celor din România, iar 

în ceea ce privește acomodarea 
nu-mi fac absolut nici o problemă.

Adrian Mihalcea ............................................................w cum au vrut conducătorii lui Dinamo”, a adăugat Mihalcea. Fotbalistul a precizat că transferul său la formația coreeană Chunham Dragons reprezintă pentru el un nou început. „Voi sta doi ani și jumătate la Chunham, sau poate chiar mai mult. Condițiile financiare sunt net superioare celor din România, iar în ceea
Fiscul face curățenie în Serie A
■ Formațiile AC Torino 
și Messina au fost 
excluse din prima ligă 
italiană de fotbal.Roma (MF) - Biroul Federal al Federației Italiene de Fotbal (FIGC) a refuzat, din motive financiare, înscrierea în ediția 2005/2006 a campionatului Italiei a grupării AC Torino. Clubul torinez, pentru care a evoluat în sezonul 2004/- 2005 și jucătorul român Paul Codrea, împrumutat de la Palermo, are datorii estimate la 35 de milioane de euro, pe care ar fi trebuit să le achite înaintea încheierii perioadei de înscriere în campionat. Patronul AC Torino, Franco Ci- minelli, a ajuns, luni, la un acord cu reprezentanții Fiscului, față de care gruparea italiană are datorii de 18 milioane de euro, înțelegere con-

că are trei fotografii pe un telefon mobil și o întregistrare video de aproximativ 60 de secunde, tot pe mobil, în care Rio Ferdinand poate fi văzut drogându-se. >'„Imaginile sunt compromițătoare, mai ales înregistrarea video în care el vorbește. Știți ce vreau. Vreți să spun o cifră? Aș spune 60.000 de lire sterline”, a precizat Leo, un scoțian care locuiește în cartierul londonez Islington. în urma probelor prezentate Poliției, bărbatul respectiv a fost arestat.

ce privește acomodarea nu-mi fac absolut nici o problemă”, a declarat Adrian Mihalcea.
Cuplu In atacMihalcea a menționat că și-ar dori ca atacantul Adrian Neaga să nu plece de la Chunham. „Neaga mi-ar fi de mare ajutor dacă ar rămâne și sper ca el să nu plece. însă dacă lui îi va fi mai bine, să plece. Sper să am ocazia să urmărim împreună la televizor un meci Steaua ■ Dinamo și să ne tachinăm prietenește. Chiar dacă am fost rivali, putem fi qcum buni prieteni”, a spus atacantul. Adrian Mihalcea va semna contractul du Chunham Dragons la sosirea în Coreea de Sud, el urmând să aibă un salariu anual de aproximativ 300.000 de euro.
lonat, pe durata a cinci ani. Ciminelli a oferit ca garanție o parte a averii sale personale. La fel ca și Torino, clubul Messina nu a primit dreptul de înscriere în campionat, deși a ajuns la un acord cu Fiscul. AC Torino și Messina pot face apel la această decizie, mai întâi la Comitetul Olimpic Italian (CONI), apoi la tribunalul administrativ din Latium și, în cele din urmă, la Consiliul de stat.
Șansă pentru NăstaseDacă Messina va pierde apelul, de aceaștă situație va beneficia, mai mult ca sigur, Bologna echipa fundașului român Vali Năstase, care a fost învinsă de Parma în barajul de menținere în prima divizie. înlocuitoarea echipei AC Torino în Serie A ar putea fi formația Treviso, cea de-a cincea clasată în divizia
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Vând ap. 2 camere (03)

• 2 apartamente a 2 camere în comuna Ilia, preț 
negociabil. Tel. 0724/523823, 0724/065448 sau 
0254/282375, după ora 17.
• decomandate, balcon, 48 mp, contorizări, 
Deva, Gojdu, preț 780 milioane lei. Tel. 
0745/888619,227661.
• Hunedoara, ultracentral, bloc turn, etaj 4, 
centrală termică, contorizări, utilități, balcon 
mare închis, preț 75.000 ron, negociabil. Tel. 
0721/260904,'

• intravilan, constiuibil, Deva, zona Piața rușilor. 
Tel. 0254/771976, orele 9-17, 0721/232648, 
0254/777507.

• intravilan, 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.
• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
loc drept, zonă liniștită Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.

• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 - 56. confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 160 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

Materiale de construcții (53)

• mobilier din pal și lemn masiv debitare 
bușteni. Tel. 0744/567736,0722/532715.

Electrocasnice (56)
imobile chirii (29)

umpăr ap.2 camere (04)

• apartament sau casă modestă în Simeria, 
vând urgent garsonieră în Simeria, toate 
utilitățile, preț 600 milioane lei, negociabil. Tel. 
261268,0722/582097.

Vând ap. 3 camere (05)

• «no a. zonă ultracentrală, parchet, centrală 
termică, baie cu gresie și faianță, balcon închis, 
etaj 2, preț 1,200 mid. lei. Tel. 0720/505771, 
0723/686162.
• urgent, etaj intermediar, multiple 
îmbunătățiri, centrală termică, zonă centrală, 
Deva, preț 33.000 euro. Tel. 0745/888619,227661.

Vând case, vile (13)

• 3 camere, coridor, curte și grădină 40 ari și 
anexe gospodărești, situată în orașul Geoagiu, 
Str. Teilor, nr. 37. Tel. 0723/134162,0254/226839,  
după ora 18
• case, apartamente, terenuri în Simeria, zone 
diferite, la preturi diferite. Tel. 0720/505771, 
0723/686162.
• Simeria, 5 camere, bucătărie, baie, fosă 
septică, grădină, utilități, încălzire centrală, preț
2 mid. lei, negociabil. Tel. 0747/991720.
• vând casă, în Deva, zona Progresului, 4 
camere, bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi 
fructiferi și gazon, grădină de legume. Tel. 
214446. Exclus intermediari.
• vând, la casă, o cameră, bucătărie, baie cu 
cabină de duș, centrală termică, parchet 
lamelar, gresie, faianță, Deva, central. Preț nego

ciabil. Tel. 0726/972966.

Cumpâr case, vile (14)

• 2-3 camere locuibile în împrejurimile Devei, 
ofer maxim 800 milioane lei. Tel. 222325, 
0720/501984.

Vând case la țară (17)

• 3 camere, cămară, beci, curte mare, 
dependințe, preț negociabil în comuna Dobra, 
sat Făgetel, la 2 km de la șosea. Tel. 0724/523823, 
0724/0654480254/282375.
• casă in comuna Băcia, 1700 mp teren plus 
grădină, proiect casă nouă. Tel. 0724/368331.
• casă, șură, anexe, grădină 30 ari, localitatea 
Fizeș, comuna Băița, nr, 67. Tel. 0722/231965.
• in Geoagiu-Sat, 2 camere, bucătărie, beci, gaz, 
grădină 11 ari, șură mare. Tel. 0254/648052.

Cumpăr case la țară (18)

• in bnprejuimile Devei. 2-3 camere, ofer maxim
800 milioane lei. Tel. 222325,0720/501984.

Vând garsoniere (19)

• Deva, cartier Dacia, 2 camere, parter, parchet 
laminat, contorizări apă, gaz, repartitoare, 
ocupabilă imediat, preț 550 milioane lei. Tel. 
220579.
• regent, decomandate, 36 mp, balcon, 
contorizări, etaj 1, ultracentral Deva, preț 19.500 
euro. Tel. 0745/888619,227661.

Vând 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 și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură, ambele 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă, titlu și CF. Tel. 211272,0723/732560.
• arabil 0 ha lângă șosea, asfalt, zona Unirea, 4 
km de Hațeg, acte în regulă Tel. 770687.
• grădină intravilan 15 ari pentru casă de 
vacanță Informații la Ilia, bl. 52, ap. 4, preț nego
ciabil.
• intravilan 1800 mp și alte facilități, Bârcea 
Mică Tel. 718038, zilnic orele 18-20.
• intravilan 3000 mp în Băcia cu toate facilitățile: 
apă canalizare, curent, gaz, preț 4 euro/mp. Tel. 
233974,0724/388452.
• intravilan 4626 mp și două construcții cu câte 
două camere fiecare în Tâmpa (CF166/1) la 1 km 
de Simeria. Posibilități racordare la gaz, apă 
curentă canalizare, toate în fața porții. Tel. 
0788/469152 sau 0254/212803.
• intravilan pentru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt, 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la 
poartă Tel. 0746/029058 220269 după ora 161

• închiriez casă de vacanță P+l cu terasă în 
stațiunea Geoagiu-Băi, preț convenabil. Tel. 
241044, după ora 17.

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

Auto române;ti (36)

• vând Dada 1310, af 1987, preț negociabil. 
Relații la tel. 775672.

Microbuze. Dube (38)

• vând dubiță Iveco 50C13 Turbo Daily, af 2000, 
oglinzi electrice încălzite, cârlig remorcă radio- 
casetofon, alarmă închidere centralizată preț 
avantajos. Tel. 0722/314123.

Calculatoare si accesorii 
(51)

DELCRI5 SERVICE SRL
TEL: (0359) 409.222
0723-354.991 B a
Str. Primăriei Nr.26 V R —‘ ® 
ORADEA

ACUM 
SI numai A.Cl_Jk4 ULTRA PROMOȚII
Numai aici gascsti: 

Cele mai mici preturi: 
MOWOARE15’ de la ■ 450.000 lei 
MONITOARE 17’de la • 850.000 lei 

Distribuitor computere 
second-hand
produse noi

E-mail: calculatoarei rdslink.ro

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

■ cumpăr motor pentru tractor Hanomag sau 
asemănător. Tel. 683091.
• vând căruță pe cauciucuri de 1-2 cai, abricht 
cu circular motor 2,2 V, preț negociabil. Tel. 
0254/263598.
• vând mașină de tuns iarbă manuală, Husq
varna, aproape nouă preț negociabil. Tel. 
213962, după ora 20.
• vând prășitoare de porumb 5 rânduri, 
prășitoare de cartofi pe 3 rânduri, pompă erbi- 
cidat de 300 și 450 litri, cositoare centrifugă Tel. 
263472,0723/378752
• vând presă de balotat, cositoare rotativă, 
greblă fân, semănătoare porumb. Tel. 
0727/272307.
• vând tractor 45 CP, motor defect. Tel. 683091.

Moto-velo (41)

• vând bicicletă First Bike TNT, 18 viteze, stare 
excepțională preț negociabil. Tel. 0727/205117.

Piese, accesorii (42)

• vând piese Lada noi, originale, bloc motor, 
vibrochen, ax came, aripi față parbrize noi. Tel. 
770687.

Mobilier și interioare (47)

• vând cadă baie din fontă, chiuvetă bucătărie 
și baie, calorifere fontă Tel. 0745/202164.

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

■ vând centură militară veche cu o stemă pe 
pafta, 150 euro, mașină de cusut Singer, monede 
cu eclipsa 2 euro bucata. Tel. 0723/005657.

I

• vând candelabra cristal cu 3 becuri, perfectă 
stare, preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând frigider Arctic, preț 35 milioane lei și ladă 
4 sertare, fără motor 2,5 milioane lei. Tel. 
0720/432448,0254/213483.
• vând mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661001 - 2505013, perfectă funcționare, 
vechime peste 100 ani. Tel. 212272,0723/732560.

Plante și animale, agroali- 
mentar’e (57)

• vând 2 cai de tracțiune, comuna Zam, nr. 37, 
familia Dreghiciu. Relații la tel. 0254/234378, 
0741/390118.
• vând vad de lapte și utilaje agricole, Beriu, nr. 
185. Tel. 0254/246142.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

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

Altele (61)

• vând ceas de mână Doxa, perfectă 
funcționare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.
• vând ceas de mână elvețian Longines cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 150 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

Pierderi (62)

• pierdut 2 pașapoarte germane și un certificat 
de deces. Găsitorului recompensă Tel. 
0744/579419.

Prestări servicii (72)

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

• efectuez transport marfă local și interurban, 
cu camion acoperit de 3,21 util, 36 mc, dimen
siuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.
• execut mobilier la comandă orice model, din 
pal melaminat. Tel. 0727/334295.

• transport mobilă cu auto de 1,2 to și 14 mc, L 
3,5 m, I 2,2 și înălțime 1,8 m. Tel. 225578, 
0744/934462.
• transport mobilă electrocasnice cu auto
acoperit de 1,2 to și 14 mc, la cerere asigur și 
demontarea acestora pentru transport. Tel. 
225578,07447934462:” W — w-

Oferte locuri de muncă (74)

• Agenția de impresariat artistic „Show 
Production" din Brașov, cu tradiție in 
domeniu de peste 9 an, recrutează și anga
jează fete cu vârsta intre 19 - 28 ani pentru 
meseria de dansatoare și oferă contracte 
de muncă in Caraibe, Canada, Germania și 
Japonia. Oferim condiții de muncă și 
salarizare excelente! TeL 0788/232315, 
0721/770870,0740/858651,0268/475388, inte 
orele 10-19.

• angajăm lucrător comercial (vânzătoare) 
vârsta minimă 25 ani, aspect plăcut, 
cunoștințe minime de contabilitate primară 
pentru magazin de articole erotice (sex 
shop). Condiții excelentei Tel. 0740/858651.

• angajez conducător auto cu experiență 
Relații la tel. 0740/420521.

• SC Filadelfia Pan SRL cu sediul în orașul 
Hațeg, str. A. Vlaicu, nr. 2, angajează 
personal calificat în meseriile de brutar, 
modelator și cocător. Informații la sediul 
societății sau la tel. 770182,0722/435609.

]

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

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

• firmă de birotică și papetărie angajează 
operator PC facturare, Condiții de lucra și 
salarizare atractive. Expediau CV la nr. die 

lax 224549,230899.

• societate comercială angajează mun
citor poli calificat în Construcții. Tel. 232008, 
0723/572276.

Se convoacă Adunarea Generală 
a Colegiului Consilierilor Juridici 

Hunedoara, la data de 
22.07.2005, ora 16,30, în sala 
mare a Tribunalului Hunedoara, 
cu următoarea ordine de zi:
1. Raport de activitate al Consi
liului Director
2. Efectuarea de alegeri pentru 
organele conducătoare
3. Constituirea Filialei Petroșani a 
C.C.J. Hunedoara
4. Diverse

COLECTIVUL DE INIȚIATIVĂ

PRIMĂRIA COMUNEI

GHELARI
Scoale la licitație publică pentru 

concesionarea unor terenuri, pe 
durata de 49 de ani.

Caietul de sarcini se poate obține 
contra cost de la sediul primăriei, str. 
Rusca, nr. 5.

Deschiderea ofertelor va avea loc în 
data de 10.08.2005, ora 14.

Relații suplimentare la tel. 
0254/735201,0254/735272.

(26774)

Primăria Comunei Boșorod 
organizează concurs pentru 

ocuparea postului de referent III 
superior 3, în data de 04.08.2005, 

ora 1O.OO, la sediul instituției. 
Condițiile de participare, actele 
necesare și bibliografia se află 

afișate la sediul instituției.
(26770)

ANUNȚ
Consiliul de Conduc» j al 

Cooperativei „Drum nou* 

Hunedoara convoacă 

Adunarea generală 

extraordinară a coopera

torilor r itru AjIo c' 
04.08.2005, ora 10.00, 

la unitatea din b-dul 

Dacia, bl. 6, parter, cu 

următoarea

Ordine de zi:

- situația patrimoniului, a 

numărului de părți sociale

pentru fiecare membru 

cooperator;

- aprooarea modificărilor 

la Statut conform Legii

nr.1/2005.

(26695)

«* S»^ țrH
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Comemorări (76)

Cu durere și tristețe în suflet familia anunță împlinirea, în 
data 18 iulie, a 3 ani de la trecerea în eternitate a dragului 
lor

BEDEA PETRU
O lacrimă și o floare în memoria lui.Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Profund îndurerată, familia Susan Constanța anunță 
trecerea în neființă a soțului

SUSAN EMIL
înmormântarea va avea loc azi, 18 iulie, ora 13, la cimitirul 
din str. Călugăreni. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.
Fabrica de ciment Chișcădaga, în calitate de titular al obiectivului, anunță 
publicul interesat că în data de 30 august 2005 va avea loc dezbaterea 

publică asupra documentelor depuse de Fabrica de ciment Chișcădaga la 
A.P.M. Hunedoara în vederea obținerii autorizației integrate de mediu 

Dezbaterea publică va avea loc pe amplasamentul 
fabricii de ciment, la ora 1 6.

Propunerile justificate ale publicului1, precum și cererile privind informații 
qsupra obiectivului se depun la A.P.M. Hunedoara, municipiul Deva, sfr. Aurel 

Vlaicu nr.25, până la data de 29.08.2005, ora 16.
(26760)

A 
N 
U 
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Consiliul de condu»:ere al Cooperativei „Igiena* Hunedoara 
convoacâ Adunarea generala extraoi-oinarâ a cooperato
rilor pentru data de 04.08.2005, ora 10.00, la unitatea din 
B-dul Republicii, nr. 1, MJB, parter, cu următoarea «dine de 

zi:
- situafia patrimoniului, a numârului de pârfi sociale pentru 
fiecare membru cooperator;
- aprooa>3 modificări lor la Statal conform Legii nr.1 /2005.

@BBS)

Consiliul de conducere al Cooperativei 
Meșteșugărești PRESTAREA convoacă 
Adunarea generală extraordinară a coopera
torilor pentru data de 04.08.2005, ora 10.00, 
la sediul din sir. G. Enescu, nr.15, Hunedoara, 
cu următoarea ordine de zi:

- situația patrimoniului și a numărului de pârți 
sociale pentru fiecare membru cooperator;

- aprobarea modificărilor din statut conform 
Legii nr.1/2005.

(26692)

....... . .

ANUNȚ
Consiliul de conducere al 

Cooperativei Constructorul 

Hunedoara convoacâ 

Adunarea generală 

extraordinară a coopera

torilor, în baza Legi i 

nr.1/2005, pentru data 

de 04.08.2005, ora 

1O.OO, la sediul din str.

Carpați, nr.20.

(26693)

Admitere în Seminarul 
Ortodox din Arad 

Seminarul Ortodox din Arad 
organizează admitere, în ziua 
de 21 iulie a.c. pentru clasa a 
IX-a. înscrierile se fac la secre
tariat, intre orele B-14, in 
zilele de 18, 19, 20 iulie a.c.
Se acceptă băieți și fete care 
au promovat testele naționale 
de clasa a Vlll-a.

Director preot Emil Roman.
(26765)

KI RECRUITMENT 
cauta pentru SUA

Se asigura: permis de munca, 
bilet avion si examinare gratuite.
NU SE PERCEPE COMISION!

Tel.: 021.302.94.22;
iobs@ki-recruit.com

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central 

Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.550,
www.slmal.ro,slmalOsmart.ro

Mobilier de apartament,
Mobilier de birou, 

uși PORTA -------------------------
— Tapițerii, Camere de 

tineret

SC. ȘÎSKK TRANSCOM SRL
e-matl: marsiilatran5®rd5finl< ra.
Tel.: 0740-851/982, 0359-407.130

’.............»
j Suntem interesați I
| în cUrOftArarea I
k tip cfe
i const:-ucth ?n vederea 1 
distribuirii tor în jud. BH1

RTiGRATUIȚj

f4t-“ «wwbructij 
sȚigta Marsilia . Bfncuh ceramica C.ftnpi» 
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Anunțurile de mică publicitate pentru Cuvântul Liber pot fi depuse în cutiile speciale instalate în următoarele puncte din Deva:1. Comtim; ,2. Stația de 7 ' 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.

CUVÂNTUL

rdslink.ro
mailto:iobs@ki-recruit.com
slmalOsmart.ro


AGENȚII IMOBILIARE /lOluni, 18 iulie 2005
Vând ap. 1 cameră (01)

•ameri câmh în Simeria zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

Vând garsoniere (19)

«m Progresul, dec., et. 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută, mobilată, tel. 0732/660160, 
211587. (Evrika)
■uni Dacia, 2 garsoniere, frumos amenajate, et. 
1 ți 2, ocupabile imediat, preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)

•dtc, complet mobilată, geam temopan Gealan, 
mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul nou, 
et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 euro, 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)

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

•zona Mâță etaj 3, decomandată, 30 mp, 
apometre, bucătărie modificată, gresie, faianță, 
mochetă, preț 710 mii, negociabil, (71000), tel. 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)

•nana Dada, decomandată, parchet, apometre, 
gaz contorizat, ocupabilă imediat, preț 46.000 
RON, tel. 0788/165702,0745/302200. (Fiesta Nora) 

«nona Dada, decomandată cu două camere, etaj 
intermediar, contorizări, termopan, parchet, 
gresie, faianță, preț 53.000 RON, tel. 0788/165703, 
232809. (Fiesta Nora)
•dtracentral, Om, decomandată, balcon 
închis, termopane, parchet de stejar, hol central, 
debara, baie mare, necesită renovare, preț 
79.000 RON, 0788/165704,232808 (Fiesta Nora) 
•zona Zamfirescu, dec., etaj 1, ocupabilă Ime
diat, 650 mii .lei. 2352080721/985256. (Rocan 3000) 

•zona M, Eminescu, dec., amenajată, et. 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă, et 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona MMzti, dec., mobilată, balcon închis, et 
1,700 mii. lei. 235208 0721/744514. (Rocan 3000) 
•zona Miriști vedere la stradă, liberă, 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
■ofertă excepțională! Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță, parchet, balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comanda preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)

•Den, cartier Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•decomandate, zona Dorobanți, st. 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Tel. 0722/624091. (Casa Grande) 
•dea, etaj 2, complet contorizată, formată din 
cameră, hol, baie, Aleea Romanilor, preț 330 mii. 
lei, neg., tel. 223400,0743/103622,0720/387896. 
(CasaBetania)
•dea, suprafață mare, parchet, balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu interfon, Decebal, 
preț 700 mii. lei, neg., tel. 223400,0724/169303, 
0741/120722. (CasaBetania)

•garsonieră 2 camere, contorizări, gresie, 
faianță, repartitoare, parchet baie cu cabină de 
duș, recent renovată, Aleea Romanilor, preț 500 
mii. lei, 0743/103622,0724/169303. (Casa Betania) 

•decomandată, 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent, gresie și faianță 
Spania, termopane, convertor pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Tem poris)
•dea 2 camere+baie, parchet, gresie, faianță, 
termopan, ușă metalică, zugrăvită în lavabil, 
apometre, gaz contorizat. Preț 600 mii, neg, tel. 
228540,0722/566938 (Ella)
•semidea zona Gojdu, parchet gresie, faianță, 
zugrăvită în lavabil, gaz contorizat, apometre, 
balcon, preț 465 mii, neg., tel. 228.540, 
0745/653531. (Ella)
•semidea zona Dacia, 2 cam. + baie, et 3, gresie, 
faianță, apometre, gaz contorizat, ocupabilă 
imediat, preț 550 mii, neg., tel. 228.540, 
0745/653531. (Ella)
•dea zona Dorobanți, apometre, gaz contorizat, 
gresie, faianță, parchet laminat, zugrăvit în la
vabil, ușă metalică, termopan, ocupabilă ime
diat 690 mii, neg., tel. 228540,0722/566.938 (Ella) 
•zona Dada, dec., modificată, gresie, faianță, 
contorizări, st 30 mp. Preț 470 mii., neg, tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)
•zona Decebal, etaj 1, contorizări, amenajată, 
25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939,0726/269713. 
(Eurobusiness)
•zonă bulă Hunedoara, semidec, parchet, jalu
zele, 21.000 ron, 718833,0740/130413. (Partener) 
•ultracentral, 34 mp, parchet, balcon, preț 650 
mii lei, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

Cumpăr garsoniere (20)

•in Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika) 
•dea, zonă centrală ofer plata imediat, tel. 
07<iu/12ti029. (Prima-invesb

Vând ap. 2 camere (03)

•ugent, dea et 2, contorizări, gaz 2 focuri, bloc 
cărămidă vedere bulevard, preț 1,140 mid. lei, 
tel. 0721/055313. (Prima-lnvest)
•zona Zamlirescu, balcon închis, et. 1, 
contorizări, parchet, preț 850 mii. neg, tel. 
0742019418 (Prima-lnvest)
•ama Gojdu, contorizări, balcon închis, et. 1,850 
mii, neg, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
■zona L Maniu, et. 3, dec, contorizări, parchet 
balcon închis, preț900 mii. neg, tel. 0742/019418 
(Prima-lnvest)
•zona Dada, et 3, ușă metalică parchet lamelar, 
contorizări, ocupabil imediat preț 650 mii, neg, 
tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
•zona Dada, et 3. semidecomandate, fără 
îmbunătățiri, apometre, balcon închis, 720 mii. 
lei, tel. 206003. (Mimason)

eta-Zu
Cel mai mare integrator de sisteme de calcul și furnizor de servicii IT 
din vestul țării, eta2u angajează pentru filiala din Deva:

DIRECTOR MAGAZIN
Cerințe:

•Absoivent(ă) studii superioare
•Experiență în vânzări minim T an
•Experiență relevantă în management
•Bun organizator, analitic, comunicativ
•Cunoștințe bune IT I

i Responsabilități:
i • Creșterea vănzăribr magazinului
î ♦ Organizare și servicii de calitate spre mulțumirea dienblar

i Puteti depune G.V -urite insotite de scrisoare de intenție 9 otognafie până la
t iw i-- 'v/wr c______ .—-ii- .a . .1-j—, — r>-a rt,-—u> r'

•zona Pdtya Municipiului Deva, et 2, semideco
mandate, neamenajat, stare bună preț 920 mii. 
lei, 206003. (Mimason)
•zona pieței, decomandate, et. 3,58 mp, balcon 
închis, contorizări, liber, preț 1,15 mid. lei, tel. 
0745/159608,215113. (Mimason)
•zona Gojdu, semidecomandate, et. 3, bucătărie 
mărită gresie, faianță contorizări, parchet palu ■ 
xat, balcon închis, preț 950 mii. lei, tel. 206003. 
(Mimason)
•zona centrală semidecomandate, et 3, neame
najat apometre, gaz 2 focuri, debranșat termic, 
950 mii. lei, tel. 0745/640725,206003. (Mimason) 
•zona AL Armatei, superamenajat, complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mii., neg. 235208 0721/985256. (Rocan 3000) 
•zonă centrală împăratul Traian, parchet, modi
ficat, contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208 0721/744514. (Rocan 3000).
■ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat, preț 28000 euro, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
•zona Micro 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță, cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj Intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală I. Creangă et. 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat, preț neg. Tel. 235208 
0724/620358. (Rocan 3000)
•semidecomandate, str. Bejan, CT, gresie, 
faianță, balcon, vedere deosebită 660 mii. lei, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
■zona Favorit, decomandate, amenajat modern, 
preț 1,1 mid. lei, negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
•zona Uceulul Pedagogic, amenajat modern, 
centrală termică pereți izolați, instalații sanitare 
și electrice noi, parchet lamelar, gresie, faianță 
geam termopan, preț negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
•Dacta, 2 holuri, parchet, faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786.578. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
•Zamfirescu, decomandate, et. bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

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

•decomandate, living, bucătărie, superame
najat, parchet, gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
•Aleea Crețului semidec., et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță termopan, balcon închis. Preț 
neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•etaj 3, circuit, gresie, faianță balcon închis, 
contorizări, bine intreținut Zamfirescu, preț 980 
mii. lei, tel. 223400,0724/169303. (Casa Betania) 
•etaj 3, decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet, bine întreținut, zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg., tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)
•etaj 3, balcon închis, contorizări, gresie, faianță 
bine intreținut, zona Aleea Pescarilor, preț 970 
mii. iei, neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0720/387896. (Casa Betania)
•zona liliacului, decomandate, vedere în două 
părți, balcon mare, gresie, faianță preț 1.050 mii. 
lei negociabil, 105.000 RON, tel. 232808, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• Gojdu, contorizări, modificări la bucătărie, 
gresie, faianță parchet, balcon închis, vedere în 
2 părți, st 50 mp, bine întreținut, preț 87.000 RON, 
tel. 0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora) 
•zona Eminescu, decomandate, etaj 2, balcon în
chis, contorizări, parchet laminat, gresie, faian
ță, amenajat și modificat deosebit, preț 68.000 
RON, tel. 0788/165704,0723/251498 (Fiesta Nora) 

•zonă ultracentrală semidecomandate, etaj 3, 
balcon, debara, parchet, faianță, contorizări, 
bine întreținut se dă cu mobila de bucătărie, 
ocupabil imediat, preț 26.000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)
•zona Eminescu, la stradă lingă ANL, etaj 3 
balcon închis, apometre, gaz contorizat, geam 
la baie, ocupabil în 24 ore, preț 67.500 RON, tel. 
232809,0745/302200. (Fiesta Nora)
•zona Ua Pedagocic, la pavilion, fără modificări, 
balcon închis, parchet de stejar, gresie, faianță > 
zonă foarte liniștită preț 96.000 RON, telefoane 
232808,0723/25J498. (Fiesta Nora)
•zona Dacfa, etaj 3, ST 50 mp, cu balcon închis, 
parchet, faianță, gaz 2 focuri, apometre, preț 
73.000 RON, tel. 0788/165702,0745/302200. (Fiesta 
Nora)
•zona Dacia pe bulevard, în circuit, cu balcon 
închis, contorizări apă, gaz, repartitoare de 
căldură, parchet nou, ușă metal nouă recent 
renovat, ocupabil imediat, preț 830 mii. lei, neg., 
tel. 0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora) 
•semidea zona Uzo, et 1, apometre, gaz contor
izat, gresie, faianță balcon închis, preț 540 mii, 
neg., tel. 228.540,0745/653.531. (Ellă)
■dea zona Bejan, et. intermediar, fără mari 
îmbunătățiri, preț 340 mii, neg., tel. 228.540, 
0745/653.531. (Ella)
•zona Bălcescu, et 2, apometre, gaz contorizat 
2 focuri, faianță, balcon mare închis, parchet, 
zugrăvit proaspăt ocupabil imediat, preț 800 mii, 
neg., tel. 228.540,0745/653.531. (Ella)
•semidea zona Imp. Traian, parchet gresie, 
faianță balcon mare, apometre, gaz contorizat 
preț 890 mii, neg., tel. 228.540,0745/653531. (Ella) 
•In circuit, zona b-dul Dacia, gaz contorizat, 
apometre, parchet, balcon închis, faianță bloc 
cărămidă preț 850 mii, neg., tel. 228.540, 
0745/653531. (Ella)

•zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut, ocupabil în 
timp scurt, vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg., telefon 0745/253662. (Evrika) 

•zona Zamfirescu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)

•decomandate, cărămidă gresie, faianță 
parchet, lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, 
preț 870 mii. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
•zona bduL Decebal, et. 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat, ocupabil imediat, preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
•urgent, zonă bună, dec, et. 2, 2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624. (Temporis)
•dea st intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
•zona L Maniu, etaj intermediar, amenajat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță, vedere 
deosebită Preț 1,200 mid. lei, tel 0745-666447. 
(Rubin’s Home)
•zona Bălcescu, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet, merită văzut. 
Preț 770 mii. lei, tel. 0745-666447. (Rubin’s Home) 
•zona Dada termopan, centrală termică gresie, 
faianță lamelar. Preț 800 mii. lei, tel. 0745-666447. 
(Rubin's Home)

•zona UtaculuL decomandate, amenajat recent, 
contorizări, parchet, ocupabil imediat, preț 1,030 
mid. lei, tel. 0745-666447. (Rubin’s Home) 
•zona Dada etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet, lavabil, vopsit, se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă, merită văzut. Preț 660 mii. lei, tel. 
0745-666447. (Rubin's Home)
•zona Kogălniceanu, in circuit, et. intermediar, 
modificat, uși noi, gresie, faianță. Preț 1,1 mid. 
lei, tel. 0745-666447,0254-234401. (Rubin's Home) 
•zonă centrală etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită. Preț 1,030 mid. lei, tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)
•zonă ultracentrală vedere la cetate, modificat, 
st 65 mp, 2 balcoane, parchet nou, merită văzut, 
etaj intermediar, preț 1,250 miliarde lei, telefoane 
0745-666447,0727-744923. (Rubin'S Home) 

•zona Zamfirescu, etaj intermediar, decoman
date, bine întreținut, merită văzut. Preț 1 mid. lei, 
tel. 0745-666447. (Rubin's Home) 
•semidecomandate, zona împăratul Traian, preț 
900 milioane lei, neg, Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
•decomandate, LWacului, gresie, faianță 
parchet lamelar, lavabil, balcon închis, preț 1,020 
mid. lei, neg. Tel. 0723/829060, 0746/891619. 
(Eurobusiness)
•super ofertă! Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, 2 balcoane, etaj interme
diar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa Grande) 
•decomandate, etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat, contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1,250 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande) 
•semidecomandate, contorizări, parchet, cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869918 (Casa Grande) 
•semidecomandate, contorizări, gaz, apă, etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, neg. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•Deva cartier Dacia,,preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•urgent, Hunedoara zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
•zona M5/1 Hunedoara, dec, fără îmbunătățiri, 
st 53 mp, preț 53.000 RON, tel. 718833, 
0745/093073. (Partener)
•zonă centrală Hunedoara, semidec, et. inter
mediar, gresie, parchet, preț 53.000 RON, tel. 
718833,0745/376077. (Partener)
•Hațeg, dea termopane, parchet laminat, 
centrală termică 65 mp, preț 80.000 RON, tel. 
718833,0740/130413.(Partener)
•zonă bună Hunedoara in circuit, balcon închis, 
faianță, gresie, zugrăvit, preț 43.000 RON, tel. 
718833,0745/093073.(Partener)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

•zonă bună în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat, 0745/253662,211587. (Evrika) 
•urgent, zonă bună, plata imediat, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)

•zona L Maniu, în L-uri, et. intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil imediat, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
•zona bduL N. Bălcescu, et. 3, cărămidă, 
centrală parchet, ocupabil în 24 de ore, preț 1,3 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika) 
•zona Dorobanți et. 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika) 

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

•zona G. Enescu, decomandate, et. 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență, preț 135 mid. 
lei, negociabil, tel. 0745/253662. (Evrika) 
«agent, decomandate, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg., tel. 0726/826624. (Temporis) 
•zona Zamfirescu, decomandate, parter deo
sebit pentru spațiu comercial sau birouri cu 
vedere în trei părți, contorizări, gresie, faianță, 
parchet, modificări la bucătărie, preț 38.000 euro 
neg., tel. 232809,0723/ 251498 (Fiesta Nora) 
•zona Decebal etaj 2, decomandate, hol mărit, 
vedere în 2 părți, 2 balcoane, parchet, gresie, 
faianță preț 130.000 RON, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (Fiesta Nora)
•zona Progresul etaj intermediar, decoman
date, hol central, living mare, parchet, gresie, 
faianță centrală termică, zonă liniștită, preț 
150.000 RON, tel. 0788/165 704, 0745/302200. 
(Fiesta Nora)
•zona Piață decomandate, balcon mare închis 
cu beci, vedere în 2 părți, CT, parchet stejar, preț 
1.250 mii. lei neg., 125.000 RON, tel. 0788/165702; 
0723/251498. NU EZITA. (Fiesta Nora)
•zonă ultracentrală cu garaj, modificat din 4 
camere, amenajat stil occidental, bucătărie cu 
living, baie 4/35 m, balcon închis, gresie, faianță 
parchet nou, termopane, forme rigips cu spoturi, 
ușă metalică preț 2.200 mii. lei neg., 220.000 RON, 
tel. 0788/165702,0723/251498. (Fiesta Nora)

•zona Dacia etaj 3, contorizări apă și gaz, 
vedere în fată fără amenajări, preț 72.000 RON, 
tel. 232808,0745/302200. (Fiesta Nora)
•zona Gojdu, semidecomandate, balcon cu 
debara, centrală termică, parchet, gresie, 
faianță instalații sanitare schimbate, ocupabil 
imediat, preț' 130.000 RON, tel. 232808, 

0724/524452. (Fiesta Nora)
•zona Gojdu, decomandate, parter, bloc de 
cărămidă centrală termică parchet de stejar, 
hol central, vedere în 2 părți, preț 150.000 RON, 
tel. 0745/302200,232809. (Fiesta Nora)
•urgent, dea, et. 3, zona Minerului, parchet, 
gresie, faianță, contorizări, preț 950 mii, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
•dea, hol central, balcon închis cu termopan, 
contorizări, mobilă dormitor nouă, ocupabil 
imediat, preț 1,030 mid. lei, tel. 0740/210780.

•zona piață bloc de cărămidă et. 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, neg. 
Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)

•zonă ultracentrală bloc cărămidă, amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală I. Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
•dea, 2 băi, 2 balcoane, faianță apometre, gaz 
contorizat, interfon la scară preț 1,100 mid. neg., 
tel. 228540,0745/653.531. (Ella)
•dea zona Mărăști, 2 băi, 2 balcoane, bucătărie 
modificată gresie, faianță instalații sanitare noi, 
ușă metalică vedere în trei părți, sau schimb cu 
ap. 2 camere, 1,400 mid, neg., tel. 228.540, 
0745/653.531. (Ella)

•semidecomandate, etaj 1, str. Scărișoara cu 
CT, parchet, ocupabil imediat, 26.000 euro, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting) 
•decomandate, bucătăria faianță gresie, 2 băi 
cu faianță și gresie, 2 balcoane, garaj, boxă zona 
Dallas, preț 2,3 miliarde lei, negociabil. Tel. 
0741/154401,227 542 (seara). (Garant Consulting) 

■decomandate, bucătărie, faianță 2 băi cu 
faianță balcon,etaj intermediar,zonalmpăratul 
Traian, preț 45.000 euro, negociabil, tel. 
0741/154401,227 542. (Garant Consulting) 

•zona Bălcescu, etaj intermediar, balcon, hol 
central, preț 1,05 mid. lei, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)

•decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet, repartitoare, zona Mihai 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg., tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)

•Dada decomandate, et. bun,-bloc cărămidă 
parchet, gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 

•zona Eminescu, decomandate, et 3,2 băi, 
balcon închis, cămară, debara, parchet peste 
tot, gresie, faianță preț 1,450 mid. lei, tel. 215113, 
0745/159608. (Mimason)

•zona Zamfirescu, decomandate, parter, pre- 
tabil birouri, sediu firmă cabinet, preț 38.000 
euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
•zona Gojdu, semidecomandate, et 1, bucătărie 
modificată parchet laminat contorizări, preț 13 
miliarde lei, tel. 0745/159608. (Mimason)
•zona Spitalul Județean, 2 băl, 3 balcoane, fără 
îmbunătățiri, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0745/640725. (Mimason)
•zona L Creangă decomandate, et. 3, 2 băi, 
balcon închis, contorizări, neamenajat preț 
45.000 euro, tel. 215113. (Mimason)

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

•zona Miorița semidecomandate, parchet peste 
tot, gresie, faianță contorizări, calorifere noi, 
termopan peste tot ușă metalică aer 
condiționat, et. 4, cu țiglă preț 15 mid. lei, tel. 
0740/173103. (Mimason)
•1 Decontate, modificat, termopan, gresie, 
faianță balcon de 10 m, st 65 m. Preț 40000 euro. 
Tel. 0745-666447. (Rubin's Home)

•zonă ultracentrală parchetat total, baie și 
bucătărie cu gresie și faianță bine întreținut, 
contorizări. Preț 36.000 euro, tel.0745-666447. 
(Rubin's Home)

SANIT
Accesorii sanitare de 
tehnologie si calitate Germana

Compania Germană cu sediu! în Eisenberg este 
prezentă pe piațâ încă din i945 și este specializate in 
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 larga de rezervoare de toaletă 

clasică de înălțime, semHnăWme sau monobloc. Toate 
rezervoarele sunt- echipare cu izolație împotrva. 
condensului, cu funcție de economisire start/stop, cu 
posibilitatea reglăm apei de spălare ia 6 sau 9 1, 
eventual cu sistem dual-flush de clătîre de 3/6 sau 3/9 I.

Firma produce cache metalice special proiectate având 
toate racordurile șl țevile necesare pentru montarea 
elementelor sanitare: WC. bideu, pisoar. tevoar. Cadrele 
se pot fo!os|lh pereți gps-carton sau în Interiorul unui zid 

de cărămidă, Cu ajutorai sistemelor ascunse SANIT 
puteți creea bai cu design deosebit. Rezervoarele 
ascunse nu necesită întreținere.

Vă u-temandăm rezervoare® SANIT pentru că sunt 
economice, silențioase, estetice, ergonomie® și fiabile.

Vă așteptăm la depozitul nostru
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•decomandate, ultracentral împăratul Traian, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)

•decomandata ultracentral 1 Decembrie, ame
najat, gresie, faianță termopan, contorizat total, 
preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)

•zona Mineralul decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet, 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)

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

•zona I Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot, gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 

lei, neg. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 

•zonă centrală decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie și baie, laminat, CT, balcon 
închis, ST 87 mp, preț 1380 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 

•zonă contrală Hunedoara, semidec, centrală 
termică balcon închis, gresie, faianță parchet, 
preț 7.0000 RON, tel. 718833, 0745/376077. 
(Partener)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

•In zonă bună, de preferință et. intermediar, se 
oferă prețul pieței, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)

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

•zona Ulaculul decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băl, contorizări, preț 1,5 miliarde 
lei, neg. Tel .235208,0724/620358. (Rocan 3000) 

•zonă contrală l. Creangă, superamenajat, la 
cheie, et. 2,2 băi, Ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, neg. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona UHaculul 2 băi, 2 balcoane, lavabil, 
contorizări, preț 1,450 mid. lei, tel. 224926, 
0788/361782. (Garant Consulting)

•zona tadul Decebal, et.4/7, neamenajat Preț 
1,6 mid. lei, tel. 0745-666447,0740-232043.  (Rubin’s 
Home)
•zona Băleoicu colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajat Preț 35000 euro, tel. 0745-666447,0254- 
234401. (Rubin’s Home)

•decomandate, zona Dorobanți, etaj 1,2 grupuri 
sanitare, 2 balcoane, centrală termică suprafață 
120 mp, preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 
0741/709939,0746/891619. (Eurobusiness)

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

•zonă centrală Hunedoara, dec, centrală 
termică faianță gresie, interfon, preț 85.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)

Vând case, vile (13)

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

•zona Bălcescu, construcție de cărămidă living, 
bucătărie mobilată cameră de zl, baie, totul nou, 
lamelar, termopan, centrală termică instalații 
noi, gresie, faianță model nou, dormitor, SC 100 
mp, curte, terasă grădină ST500 mp, canalizare, 
gaz, apă curent, stil occidental, preț 57.000 euro, 
neg. Tel. 0745/666447, 0727/744923. (Rubin'S 
Home)
•In Deva zonă ultracentrală, 2 camere, 
bucătărie, baie, hol, cămară locuibilă, apă gaz, 
curent, toate facilitățile, anexe, curte, grădină 
ST 500 mp, FS 30 m, preț 75.000 euro, tel.074r 
666447. (Rubin’s Home)
•3 camere în Deva P+M, bucătărie mare, par
chet, gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct, zonă centrală preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
•zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț2,6 mid. 
lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•Deva parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
negociabil, telefon 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
•zona Călugăreai 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 
miliarde, lei, Telefon 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)

•Deva 3 camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
centrală st 400 mp, preț 68.000 euro, neg., tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•Deva 2004, parter+mansardă 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118000 euro, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
•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 Emlneșcu, 2 camere, baie, bucătărie, 
curte betonată grădină gaz, canalizare, ST 700 
mp, preț 2,6 mid. lei, tel. 231212,0740/013971. 
(Garant Consulting)
•zonă centrală P+l+M, 6 camere, 3 băi, curte 
mare, grădină 2 garaje, preț 150.000 euro, tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting) 
•Simeria, 2 camere, bucătărie de vară, curte, 
viță de vie, anexe, centrală termică grădină de 
flori, beci, camere podite, canalizare, casă de 
cărămidă preț 1 mid, neg., tel. 228540, 
0745/653.531. (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 118000 euro, tel. 228.540, 
0745/653.531. (Ella)

•zona Zăvoi 2 camere, bucătărie, baie, camere 
5x4, cămară, centrală termică canalizare, 
calorifere noi gresie, faianță, st 150 mp, preț 
1,850 mid., tel. 228540,0722/566.938. (Ella)
■4 camere, bucătărie, baie, gaz, apă canalizare, 
garaj, curte, grădină 760 mp, preț 85.000 euro, 
tel. 0720/093406. (Prima-lnvest)
•urgent, Șoimuș, 3 camere, baie, bucătărie, 
living, curte și grădină st 1800 mp, preț 35.000 
euro neg., tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
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•3 camera, pretabilă pentru activități comer
ciale, in 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+ă 4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopan, st 1200 

, mp, Deva, preț 100.000 euro, neg., tel.
0742/005228,0720/387896. (Casa Betania)
•casă p+2,6 camere, 2 băi, balcon, terasă garaj, 
construcție nouă zonă rezidențială Deva, preț 
130.000 euro, neg., tel. 0742/005228 0720/387896. 
(Casa Betania)
•Hunedoara, 4 camere, termopane, parchet 

' lamei ar, 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 șl curte, o- 
fer plata imediat, 211587,0745/253662. (Evrika) 
•urgent, eu plata Imediat casă cu grădină în 
Deva sau Simeria, tel. 215212. (Prlma-lnvest)

Vând case de vacanță (15)

•In Otmlndea, st 1200 mp, livadă anexe, 
magazie, acces auto, preț 380 mii. neg, tel. 
228540,0722/566538 (Ella)

Vând case la țară (17)

•zona Săntuhalm, 2 corpuri de casă o cameră 
bale, bucătărie, și 2 camere, hol, cămară sere, 2 
ari, gaz, apă curent, preț 2 miliarde lei, nego
ciabil. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 

•zona Bărsău, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent, fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, neg. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de ViS) 

•zona LmiiIc, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii. lei, negociabil. Tel. 235019,0727/707880. 
(Casa de Vis)
•zona Dobra, 2 camere, hol, cămară proiect 
pentru o altă casă preț 550 mii. lei, negociabil. 
Tel.235019,0724/508610. (Casa de Vis)
•zona Bălța, 2 camere, cămară hol închis, 
anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 mii. lei. Tel. 
235019,0727/707880. (Casa de Vis)
•la U km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, liva
dă st 1 ha, 500 mil. neg, 0726/826624. (Temporis) 
•la 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
baie, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă gaz, sobe teracotă st 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)

•la 6 km de Hunedoara, zonă pitorească baie cu 
duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță anexe, gaz, apă fosă septică curte 
betonată grădină st 1700 mp, renovată preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)
•8 km de la Simeria. casă de cărămidă 2 
camere, pivniță șură anexe, curte, grădină 980 
mp+5 ari separate, renovată recent, camere 
podite, zugrăvită lavabil, gard de piatră sobe 
teracotă preț 400 mii, neg., tel. 228.540, 
0722/566.938 (Ella)
•zona Dobra, 3 camere, bale, hol, bucătărie, 
anexe, grajd, 1 ha pământ arabil +1 ha livadă 
sobe de teracotă podele, fântână acces cu 
mașina la drum, preț 720 mii., tel. 228540, 
0745/653.531. (Ella)
•10 km Simeria, 3 camere, bucătărie, baie, 
cămară debara, hol, magazine, terasă acope
rită fântână în curte, curte 300 mp, grădină 1200 
mp, podele, gresie, faianță sobe de teracotă 
sau schimb cu apartament, 2-3 camere, 1350 
mid, neg., tel. 228540,0745/653.531. (Ella) 
•la 5 km de Deva, 2camere + 2 camere nefinsate, 
baie, bucătărie, apă caldă (instant), hidrofor, st 
1600 mp, preț 850 mid. neg., tel 228.540, 
0722/566538 (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 Boholt, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună, preț 1,55 mid. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

•Intravlan, st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate și parcela, zona liceului 
Traian, preț 15 euro/mp, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
•intravlan, st 2.000 mp, front stradal 16 metri, 
apă curent electric, gaz metan, la 5 km de Deva, 
preț 15 euro/mp, neg, tel. 223400,0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)
•ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
mobilat, Al. Armatei, P„ contorizări, repartitoare, 
100 euro/lună, tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
•ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
decomandate, P., cu balcon, zona Caraglale, 
mobilat sau nemobilat, zugrăvit, contorizări. tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
•ofer pentru închiriat apartament 2 camere, zo
nă centrală mobilat, utilat, contorizări, preț 100 
euro, 231212,0740/013971. (Garant Consulting) 

•ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
semidecomandate, contorizări, mobilat zonă 
centrală preț 90 euro, tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)
•ofer ap. 3 camere, zona Dorobanți, amenajat 
ultramodern, utilat cu aparatură casnică 
modernă, preț 450 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consultlng)
•ofer ap. 3 camere, zona Eminescu, 2 băl, 2 
balcoane, centrală termică, mobilă șl utilități 
ultramoderne, preț 350 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)

•zona Zăvoi, s 500 mp, preț neg., facilități. Tel. 
0726/269713,0746/891619. (Eurobusiness) 
•HravBan, pretabl construcție bloc de locuințe, 
2560 mp, rs 20 mp, toate facilitățile, zona 
Dorobanți, preț 24 euro/mp, tel. 0745/640725. 
(Mlmason)
•Intravilan, zona Ceangăi, loc de casă 715 mp, 
toate facilitățile, preț 37.000 euro, tel. 
0745/640725,0740/173103.  (Mlmason)
•Intravilan, zona Prelungirea Vulcan, loc de 
casă B57 mp, fs 14 m, fântână pe teren, seră 
beci, preț 540 milioane lei, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
•Intravilan, 1427 mp, apă gaz, curent, 
canalizare, zona 700, fs 40 m, preț 15 euro/mp, 
tel. 0745/164633. (Mimason)

•zona Zăvoi, Intravilan, ST 461 mp. Tel. 235019, 
0724/508610. (Casa de vis)
•HravBan Crtstir, 1200 mp, posibilități apă gaz, 
curent, preț 8 euro/mp, tel. 718833,0745/093073. 
(Partener)
•urgent, Intravilan, 1800 mp, fs 15m, facilități 
apă gaz, curent, zona Zăvoi, preț 23 euro/mp, 
tel. 0742/019418 (Prlma-lnvest)

Cumpâr teren (22)

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

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

Vând spații comerciale (25)

•vând socMate comercială 420 mp, piață Dacia, 
hală comercială deosebită preț deosebit, po
sibilități rate. Tel. 0723/419974. (Casa Grande)

Alte imobile (27)

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

•zonă twfcticâ 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 producție, 220 mp, Deva, cu platformă 
betonată 150 mp, curent trifazic, toate 
facilitățile, preț 95.000 euro, tel. 
0722/564004(Prima-lrtvest)

Chirii imobile (29)

Vând teren (21)

•bi Deva și imprejurimi, diferite suprafețe si 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)' 

•4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, fs. 
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, tel. 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•loc Tlmpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz. canalizare, curent preț 900 
mii. lei, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția imo
biliară Nr.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, 1800 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
•Simeria, la DN7, st 7.400 mp, fs 40 m: apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615, 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
•la 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă, 
gaz, curent, preț 15 euro mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
•HravBan, zona DN7, st 3300, fs 50 mp, apă gaz, 
curent, toate facilitățile, preț 24 euro/mp, tel. 
0745-666447. (Rubin’S Home)
•HravBan, zona Prelungirea Vulcan, st 5200 mp, 
fs 140 mp, se parcelează, preț 8 euro mp, tel. 
0745-666447. (Rubin's Home)
•intravilan, zona Prelungirea Vulcan, st 5.000 
mp, fs 150 mp, curent, gaz în apropiere, apă 
acces la două drumuri, preț 75 euro mp, tel. 
0745-666447. (Rubin’s Home)
•zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
•intravilan la DN 7, suprafață totală 3000 mp, fs 
48 metri, toate utilitățile, zonă comercială exce
lentă Sîntuhalm, zona Motel Alaska. Tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688 (Casa Betania) 
•intravilan, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, în zonă rezidențială toate faci
litățile, 10 parcele vândute, preț 21 euro/mp, 
neg., tel. 0740/9144688 0724/169303, 223400. 
(Casa Betania)

•teren icos 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)
•intravBan, st 1500 mp, fs 25 m, apă curent elec
tric, gaz metan, Str. Depozitelor, în zona Fabricii 
de mătase, preț 40 euro/mp, neg., telefoane 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania) 
•hrtravflan, st 5700 mp, la DN 7, situat între 
Sîntandrei ți Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)
•intravlan, st 500 mp, front stradal 17 metri, apă 
nmmnHn Ai irarvF alew+rir ei ronoliiîra în -»nna

•se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionului. 
Rugăm seriozitate. Tel. 235208 0721/ 985256, 
0721/744514,0724/620358. (Rocan 3000)

•ofer pentru închiriere garsonieră decoman
dată, complet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 
110 euro/ lună Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg. 
Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
•ofer spre închiriere sau vindem spațiu comer
cial, s 250 mp, zonă centrală amenajat, la cheie, 
totul nou, preț neg. Tel. 0726/523833, 0741/ 
070106. (Eurobusiness)
•oferim spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală zona depozitelor, prețuri neg.. Tel. 
0726/523833,0741/070106. (Eurobusiness)
•ofer spre închiriere spațiu corn., suprafață de 
250 mp, totul nou, gresie, faianță termopan, 
centrală termică pretabiI pentru sediu firmă 
depozit, restaurant, preț 1800 euro, negociabil. 
Tel. 0741/070106,0726/523833. (Eurobusiness) 
•ofer garsonieră 2 camere, et. 2, Dacia, mobilată 
contorizări, preț 90 euro/lună ușor negociabil. 
Tel. 0740/173103,206003. (Mimason)

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

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

•caut garsoniera sau ap. 2 camere, (ne)mobilat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
•Ofer In regim hotelier cameră mobilată în 
Deva, preț 700.000 lei/zi, tel. 0722/564004. (Prima- 
Invest)
•ofer spațiu comercial 22 mp, camerâ+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, baie, încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan. 
lavabil, confort, garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•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 apt 2 camere decomandate, centrală ter
mică proprie, geamuri termopan, complet mo
bilat și utilat cu aragaz, frigider, tv color, mașină 
de spălat automată zona I. Creangă preț 250 
euro/lună tel. 0743/103622,0720/387896. (Casa 
Betania)

•ofer pentni închiriat ap. 2 camere, zona Daciă 
contorizări, gresie, faianță parchet mobilat 100 
euro, 0745-666447. (Rubin's Home)

nnnhn închiriat narcnrilari -*An& iil+ra.
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•Proftdency in English
■Good PC sldDs (Office applications)

Kyouor one of your friends measure up to these job requirements and you are ready to face newprofessionalchailenges,apply 
now at wwwconnex.ro, "Cariere" - "Posturi vacante" section, until July 29'“. 2003. Please write down a phone number where we 
can reach you between MO - 17.00.

COhNEX
RECLAMA

—- aw AW* Dac® vrei cu adevarat ca anunțul tău să fie remarcat,
L If I Ijk ml | I A7AM| !■ J încearcă variantele speciale contra cost.
k ■ IWLI1 I IHtn I ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

VARIANTE •/ . ■

TEXT PRIMA APARIȚIE ....../.....

• chioșcul de ziare de lângă
Corntim;

: • chioșcul de ziare din stația
| de autobuz Orizont Micro 15:
i • chioșcul de ziare de lângă
i Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;

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

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

wwwconnex.ro


luni, 18 iulie 2005 CUVAMȚQJ. MAGAZIN /12

Reeditarea luptei medievale
• Prăbușit Avionul companiei private Ecu- atair din Guineea ecuatorială care a dispărut sâmbătă, la puțin timp după ce decolase din Malabo, s-a prăbușit la 30 km de capitală, cu 55 persoane. Căutarea e încă în curs de desfășurare, într-o zonă cu acces dificil.
• Profit 0 vază chinezească pe care proprietarul inițial a cumpărat-o cu zece lire sterline a fost vândută la licitație cu aproape trei milioane de lire sterline. Vaza este din timpul dinastiei Yuan și datează din anul 1350.
Vrea să se retragă

Londra (MF) - Rapper-ul Eminem are de gând să renunțe la cântat după ultimul său concert din actualul turneu, ce va avea loc la Dublin, pe 17 septembrie, și să se concentreze pe munca de producție muzicală, a declarat un coleg de la trupa D-12, Proof.„A ajuns în mod cert la momentul în care simte că a făcut tot ce se poate face în rap”, a spus Proof (pe numele său adevărat Deshaun Holton), citat de ziarul Detroit Free Press. „Vrea să se retragă și să se ocupe de producție”, a adăugat el. „De ce să nu pleci când ești în top?”

■ îmbrăcați în armuri, 
cavalerii au făcut senza
ție în Polonia adunând 
mii de spectatori.

Varșovia (MF) - O punere în scenă a luptei de la Tannenberg, care a avut loc în 1410 și s-a soldat cu înfrângerea sângeroasă a Cavalerilor Teutoni de către trupe poloneze și lituaniene a atras, sâmbătă, circa 60.000 de spectatori, transmite AFP.îmbrăcați în armuri de tipul celor purtate în urmă cu

Blazonul ducesei de Cornwall

Casa lui OzzyLos Angeles (MF) - Ozzy și Sharon Osbourne au găsit o nouă modalitate de a se raporta la imposibilitatea de a-și vinde casa din Los Angeles: să o deschidă pentru public. Cuplul a încercat timp de un an, fără succes, să vândă casa, care a devenit faimoasă prin intermediul show-ului „The Osbournes”.Cei doi soți ar putea câștiga bani impunând o taxă de vizitare sutelor de fani care se înghesuie în fața clădirii.
Aniversare

Berlin (MF) - Cântărețul american Michael Jackson va merge la Berlin vineri pentru a fi prezent la aniversarea tatălui său, care va sărbători împlinirea vârstei de 76 de ani printr-o petrecere cu o mie de invitați. Jack- son va merge împreună cu cei trei copii ai săi.

Jessica (Foto: epa)
Adopție
Londra (MF) - Cântă
reața Jessica Simpson 
și soțul ei, Nick La- 
chey, au de gând să 
adopte un copil. Jes
sica a dezvăluit că a 
încercat să adopte 
un copil de la un or
felinat din Mexic pe 
când avea 16 ani. 
„Asta este ceea ce 
mi-am dorit de ziua 
mea, dar nu am 
putut să trec în mod 
legal un copil la 
granița cu Mexic". 
Cântăreața, în vâstă 
de 25 de ani, a spus 
că intenționează, 
împreună cu soțul ei, 
să adopte un copil în 
următoarele 12 luni.

Londra (MF) - Statutul Ca- millei de ducesă de Cornwall din familia regală britanică a fost marcat printr-un nou blazon, care înfățișează un porc mistreț ce stă pe picioarele din spate în fața unui leu care rage. Capul unui al doilea porc este înfățișat pe o pavăză aflată între cei doi.Blazonul, cu simbolurile sale elaborate, conține elemente preluate de pe emblemele tatălui Camillei, Major Bruce Shand, dar și de pe cele ale soțului ei, prințul Charles. Culorile blazonului sunt albastru, auriu, roșu și verde.Designul blazonului a fost finalizat sâmbătă pentru a coincide cu cea de-a 58-a ani
Noi obiective pe lista UNESCO

In coș Doi pui de condori sunt mândria parcului zoologic din Detmold, Germania
(Foto: EPA)

■ Trei țări, Bahrein, Re
publica Moldova și Bos- 
nia-Herțegovina, au in
trat pentru prima dată.Johannesburg (MF) UNESCO a înscris 17 noi obiective culturale pe lista patrimoniului mondial, inclusiv unul din Republica Moldova, a anunțat organizația, în urma unei reuniuni a Comisiei pentru Patrimoniu Mondial care a avut loc în Africa de Sud.
Din 137 de stateAcum, lista a ajuns să includă 812 obiective (628 culturale, 160 naturale și 24 mixte) din 137 de state. Printre o- biective se numără trei ce de pășesc granițele unei țări. Unul dintre ele, Arcul Struve, 

S-a scufundat în Turcia
Ankara (MF) - O navă de agrement cu circa 100 de pasageri la bord a naufragiat în noaptea de vineri spre sâmbătă pe coasta mediteraneană a Turciei, accidentul soldân- du-se cu patru morți și trei dispăruți, a a- nunțat agenția Anatolia. Cei trei dispăruți sunt o femeie și doi copii.Vaporul a intrat în coliziune cu o stâncă, la puțin timp după ce plecase din portul Alanya, din provincia Antalya. Supraviețuitorii au declarat că nava era supraaglomerată.Mai mulți pasageri au reușit să ajungă la țărm înot, alții au fost salvați de nave și de echipele de intervenție. Un număr de 21 de supraviețuitori au fost spitalizați. Anchetatorii au reținut trei persoane.

Serenadă sub apă (Foto: epa)

595 de ani și înarmați cu săbii, lănci și arcuri, cei 1.500 de cavaleri ai celor două tabere s-au confruntat timp de mai multe ore, rezultatul luptei fiind însă cunoscut în avans.Reeditarea luptei, desfășurată pe câmpia Tannenberg - denumită Grunwald de polonezi și Zalgiris de lituanieni - din nordul Poloniei, a avut ca rezultat rănirea ușoară a mai multor persoane.La data de 15 iulie 1410, lupta reală s-a soldat cu 28.000 de morți, potrivit istoricilor. Dintre persoanele care au murit la momentul respectiv, 22.000 făceau parte din tabăra Cavalerilor Teutoni și 6.000 din rândul polonezilor și lituanienilor.Confruntarea de atunci a determinat decăderea ordinului cavaleresc întemeiat de cruciați.
versare a Camillei. Camilla este îndreptățită să folosească simbolul în scrisorile sale, precum și pe steaguri și pe lucrurile personale. De asemenea, ea va putea să poarte o coroană arcuită, care sem nifică statutul ei de soție a moștenitorului tronului.

Camilla (Foto: FAN)

Centrul istoric din Macao, China
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traversează Belarus, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Norvegia, Republica Moldova, Rusia, Suedia și Ucraina.
Concert subacvatic ecologist

Florida (MF) - La festivalul subacvatic dintr-un orășel din Florida, dansatori și instrumentiști s-au adunat sub apă, hotărâți să le dovedească și celor mai sceptici că se poate face artă chiar și pe fundul oceanului. Evenimentul a fost organizat de un post de radio local, care a lansat astfel o campanie de protejare a florei și faunei marine.

Arcul se întinde din Ham- merfest, Norvegia, până la Marea Neagră, traversând zece țări și având o lungime to
Festivalul a avut loc în largul orășelului Big Pine Key, unde se află un sanctuar marin național, cu specii protejate. Toate instrumentele au fost în formă de pește. Artiștii amatori au încercat să cânte o simfonie subacvatică și - spun ei - au reușit. Participants la festival au avertizat că reciful e amenințat cu distrugerea. 

tală de peste 2.820 de kilometri. Arcul este format din mai multe puncte dispuse în triunghiuri, sistem realizat de astronomul Friedrich Georg Wilhelm Struve. Acest arc ă jucat un rol .esențial în elaborarea unor hărți topografice precise.Centrul istoric din Macao (China), un cartier vechi din Mostar (Bosnia-Herțegovina) și centrul orașului francez Havre, reconstruit de Auguste Perret, fac parte...din noile obiective de patrimoniu selectate de UNESCO.Șase obiective care făceau deja parte din patrimoniul mondial au fost extinse. Brin- tre acestea, vestigiile romane din Germania, constând în 550 de kilometri de fortificații cuprinse între Rin și Dunăre.

Harley Peste 10.000 de posesori Harley Davidson din toată Europa au participat în acest weekend, în Hamburg, la manifestările „Hărley Days 2005”.
(Foto: EPA)


