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Cerul va fi variabil, mai mult senin.

dimineața la prânz seara

Hunedoara a Arhivelor Naționale, cercetă
torilor le sunt puse la dispoziție o sumede
nie de documente referitoare la istoria jude
țului și a tării. (Foto: Traian Mânu)

• Director nou. De puțină 
vreme, Martin Boberly 
(foto) a fost numit noul 
director al Centrului pentru 
Consultanță Agricolă 
Hunedoara. Borbely îl

succedă în funcție pe fostul director, Liviu 
Ștaier. (L.L.)

• Transport umanitar. Pentru cele 103 fa- 
i milii afectate de inundații din Uricani, Valea 

de Brazi și Cîmpu lui Neag, Filiala de Cruce 
Roșie a Județului Hunedoara organizează 
astăzi un transport umanitar constând în 
pături, lenjerie de pat, îmbrăcăminte și ali
mente, în valoare de 17.350 RON. (V.N.)

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 UI R

8 Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
© (0254) 211275

1 03 03 03

Cartonașe primite în sezonul trecut al 
Diviziei A de fotbal

Poli lași

TOTAL

Primele trei poziții:

GranU. Cuvântul Uter, turta. Mediat»

Social - Economic Actualitate \ Magazin
Alba - neagra BMK Cu plăcuta înfiptă Roman Polanski
indexării în cap se judecă

/p. 5 /p. 3 MMM» Ap. 12

CUVÂTO
fONDAT 1989 
APARE LA DEVA
Tel.0254/211275

Anul 16, nr. 402^

Marți
1§ iulie 2005

12 pagini

50 bani (5.000 lei vechi)

Concesionări cu dedicație
5

■ Primarul Devei a fă
cut concesionări 
directe, în buricul târ
gului, fără licitație.

Deva (T.S.) - Orice om de 
afaceri își dorește un spațiu 
comercial în buricul târgului. 
Pentru simplu motiv că un

vad bun este un plus pentru 
afacerea ta. Cea mai la înde
mână șmecherie e o concesio
nare. Directă dacă se poate. 
Adică ceva de genul primarul 
îți dă terenul, pe care-1 do
rești, pe o perioadă de timp 
suficientă ca totul să fie bine. 
Spre exemplu, anul trecut, 
Primăria Deva, a oferit, prin

concesionare directă spații 
având suprafețe cuprinse 
între 11 mp și 1.300 de mp!

Astfel, s-au oferit terenuri 
având suprafața de 10,52 mp 
familiei Suciu, 66,55 mp tre- 
cuți din domeniul public în 
domeniul privat, concesio
narea directă a unui teren de 
66,55 mp societății Calypso

etc. Tot anul trecut a fost con
cesionat direct un teren de 
1218,652 mp din domeniul 
public al municipiului Deva.

Contactat telefonic, de CL, 
am primit un mesaj al firmei 
de telefonie mobilă la care 
este abonat edilul Devei. „Ne 
pare rău nu aveți acces la 
acest număr telefonic!”

Concursul pentru ocuparea pos- 
turilor didactice vacante/rezervate •» / 
din învățământul preuniversitar se r 
desfășoară în 18-19 iulie 2005. 
Rezultatele la probele scrise se vor 
afișa la data de 22 iulie 2005, iar 
între 23-25 iulie 2005 se vor înregis- « ■■ 
tra și se vor soluționa eventualele ■ 
contestații. (Foto: Traian Mânu) ■

Explozie cu victime, la Păclișa
■ Un bărbat a suferit 
arsuri pe tot corpul 
după ce o canistră cu 
benzină a explodat.
MlHAELA TăMAȘ
mihaela.1amas0lrformmediA.ro

Deva - Un bărbat de 48 de 
ani, din Păclișa, a fost sur
prins și ars de explozia unei

canistre cu benzină, în timp 
ce încerca să repare un auto
turism Dacia, în atelierul său. 
Se pare că, în timp ce bărba
tul lucra cu aparatul de sudu
ră s-a produs un scurt circuit 
electric, moment în care a ex
plodat recipientul cu benzină. 
Siminic Ștefoni a fost trans
portat de urgență la Spitalul 
din Hațeg cu mai multe arsuri 
pe tot, corpul, în special pe

piept și pe față. Pentru că sta
rea bărbatului era din ce în qe 
mai critică, medicii au stabilit 
ca bolnavul să fie trimis la 
Spitalul din Deva. Aici, din ca
uza arsurilor de gradul I, II, 
III și IV, medicii au conside
rat că pacientul trebuie trimis 
la o clinică din Timișoara. 
Cercetările continuă pentru a 
se stabili cu exactitate cauzele 
producerii accidentului.

Solidaritate 
sportivă .

Deva (G.M.) - Direcția 
pentru Sport a Județului 
Hunedoara lansează și la 
nivelul județului progra- . 
mul inițiat de Agenția 
Națională pentru Sport 
de sprijinire a populației 
sinistrate din zonele afec
tate de inundații, /p.7

Circa 2800 de locuri libere
■ Liceele și școlile de 
arte și meserii au afișat 
listele cu elevii admiși 
în clasa a IX-a.

Deva (R.I.) - Prima reparti
zare computerizată, s-a desfă
șurat vineri. După repartiție, 
la nivelul întregii țări, au ră
mas 18.405 locuri libere la li
cee. în județul Hunedoara a- 
proape 2800 de locuri au ră
mas neocupate, atât la liceu 
cât și la școlile de arte și me
serii. Candidații nedistribuiți 
și cei care nu au promovat 
testele naționale pot participa

la cea de-a doua etapă a re
partizării, care se va desfă
șura astfel: 18-23 iulie - în
scrierea candidaților; 24 iulie 
- comunicarea bazelor de date 
către Centrul Național de 
Admitere; 26 iulie - efectuarea- 
celei de-a doua repartizări 
computerizate. Cele mai cău
tate specializări în acest an 
au fost, la nivelul țării, mate- 
matică-informatică urmată de 
științele naturii. Cele mai 
puține locuri neocupate în 
Hunedoara s-au înregistrat la 
profilul uman: 3 locuri la Gr. 
Șc. „C. Brâncuși” din Petrila 
și 10 la Lie. Teoretic din Ilia.

incendiilor de pădure izbucnite cu două zile in urmă. Se 
estimează că peste 10.000 de ha de pădure au căzut până 
în prezent pradă.focului. (Foto epa>

mihaela.1amas0lrformmediA.ro
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• Capturați. Guvernul interimar irakian a 
anunțat capturarea a trei presupuși colabo
ratori ai iordanianului Abu Mussab al-Zar- 
qawi, liderul rețelei al-Qaida în Irak. 
Arestările au fost efectuate joi, 14 iulie, într- 
o suburbie din sud-vestul Bagdadului.

• Liber, după aderare. Cetățenii statelor 
membre ale UE și ale Spațiului Economic 
European vor avea dreptul la liberă circulație 
pe teritoriul României, din momentul 
aderării țării noastre la UE, conform unei 
ordonanțe de urgență adoptate de Guvern.

Desemnat
Sofia (MF) - Partidul 

Socialist Bulgar (PSB), 
câștigător al scrutinului 
legislativ din 25 iunie, 
l-a desemnat, duminică, 
pe președintele acestei 
formațiuni, Serghei Sta- 
nișev, pentru funcția de 
premier. Stanișev urma 
să înceapă formarea Gu
vernului ieri, având a- 
poi la dispoziție o săptă
mână pentru a-și forma 
echipa, potrivit Consti
tuției bulgare.

își schimba 
numele

Berlin (MF) - Partidul 
comunist reformat din 
fosta Republică Demo
crată Germania (PDS) 
și-a schimbat numele, 
devenind „Partidul de 
Stânga”, a anunțat, du
minică, formațiunea, în 
timpul unui congres ex
traordinar la Berlin. 
Schimbarea numelui a 
avut loc în vederea alie
rii partidului c® oaltă 
formațiune a stângii 
contestatare, pentru ale
gerile legislative din 
septembrie.

Saddam Hussein 
(Foto: EPA)

Primele 
acuzații 
oficiale
Bagdad (MF) - Tri
bunalul Special Iraki
an (TSI) a prezentat, 
duminică, oficial, pri
mele acuzații formu
late împotriva fostului 
președinte Saddam 
Hussein. Acuzațiile au 
fost anunțate de ju
decătorul Raed Juhi 
și se referă la o serie 
de abuzuri - plasări în 
detenție și execuții - 
comise după o tenta- 

L tivă de asasinare a lui 
P* Saddam, la Dujayl, în 
i 1982. Saddam Hus

sein ar putea fi jude
cat începând din sep
tembrie.

Iranul, aliat al Irakului
Teheran (MF) - Iranul va face totul pen

tru a accelera reconstrucția și pentru a asi
gura securitatea în Irak, a promis, dumi
nică, la Teheran, președintele Mohammad 
Khatami, după o întâlnire cu premierul ira
kian, Ibrahim al-Jaafari, aflat într-o vizită 
istorică în fosta țară inamică.

„Republica islamică Iran va face tot posi
bilul pentru a asigura reconstrucția, securi
tatea și stabilitatea Irakului”, i-a spus Kha
tami premierului Jaafari, primul șef al u- 
nui Guvern irakian care vine în Iran după 
îndepărtarea de la putere a lui Saddam 
Hussein.

Accelerarea apropierii dintre cele două 
țări trezește îngrijorare în rândul america
nilor și al arabilor, notează AFP.

Iranienii au fost acuzați în repetate rân
duri de americani, dar și de unii lideri ira
kieni că se amestecă în treburile interne a- 
le țării vecine, pentru a o destabiliza.

La rândul său, Iranul critică faptul că 
mii de membri ai Mujahedinilor Poporului, 
opoziția armată a regimului islamic, s-au 
refugiat în Irak.

Acuzele reciproce nu au împiedicat să se 
înregistreze progrese pe calea reconcilierii, 
stimulate de la îndepărtarea de la putere 
a lui Saddam Hussein, în 2003, în pofida 
persistenței unor serioase diferende.

Premierul irakian, Ibrahim al-Jaafari (stânga), 
și vicepreședintele iranian, Mohammad-Reza 
Aref, în Teheran (Foto: epa)
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Ultimatum către Europa
■ Organizația care a . 
revendicat atentatele 
din Londra a lansat o 
nouă amenințare.

Milano (MF) - Brigăzile A- 
bu Hafs al-Masri, organizația 
teroristă care a revendicat a- 
tentatele de la Londra, a lan
sat, duminică seara, o nouă 
amenințare împotriva „țărilor 
cruciate”, cărora le-a cerut 
să-și retragă militarii din Irak 
într-o lună, relatează cotidia
nul La Repubblica.

„Nu vor mai fi alte averti
zări, ci vom acționa direct, lo
vind în inima Europei și de
clanșând un război crunt și

sângeros”, se arată în mesajul 
difuzat pe un site Internet.

Mesajul folosește termeni 
întrebuințați deseori de orga
nizațiile teroriste. „Noi sun
tem oameni care își doresc 
moartea așa cum vă doriți voi 

' să trăiți”, se poate citi în text.
„Vom lovi orașele Europei, 

ca gest de apărare a poporu
lui musulman”, avertizează 
gruparea.
O lună pentru retragere

Brigăzile Abu Hafs al-Mas
ri avertizează, în finalul tex
tului: „Acesta este ultimul 
mesaj pe care îl transmitem 
țărilor cruciate: vă lăsăm la 
dispoziție o lună ca să vă re-

trageți militarii din Irak, du
pă care vom acționa, fără alte 
avertizări”.

Autorii indică, explicit, și 
țările destinatare ale mesaju
lui: „Cruciații prezenți până 
acum în Irak și îndeosebi Da
nemarca, Marea Britanie, Ita
lia și alte țări care își mențin 
trupele pe teritoriul irakian. 
Vă jurăm că acestea sunt ulti
mele noastre cuvinte. După a- 
cestea, mujahedinii se vor fa
ce auziți în capitalele voas
tre”.

Brigăzile al Masri au reven
dicat atentatul din 7 iulie de 
la Londra și, deși nu au con
firmat niciodată, simt consi
derate responsabile și pentru

exploziile din gara Atocha, 
din Madrid, survenite la 11 
mai 2004.

Brigăzile Abu Hafs al-Mas
ri, care la 29 iulie 2004 decla
rau „un război sângeros” Eu, 
ropei și îl amenințau și pe 
premierul italian, Silvio Ber
lusconi, și-au luat numele de 
la pseudonimul egipteanului 
Abu Hafs al-Masri, ucis la 
sfârșitul anului 2001 in tim
pul războiului din Afganistan. 
Acesta era un strâns colabo
rator, dar și cuscru al lui Osa
ma ben Laden (declarat ina
micul numărul unu al SUA), 
fiica lui, Atef, căsătorindu-se 
cu Mohammed, fiul miliarda
rului saudit.

Mii de palestinieni la funeraliile militantului Hamas ucis duminică de israelieni (Foto: epa)

Răzbunare Hamas, cu respect
Gaza (MF) - Mișcarea isla- 

mistă palestiniană Hamas a a- 
firmat, duminică seara, că va 
respecta în continuare acor
dul privind încetarea atacuri
lor antiisraeliene, încheiat în 
martie, la Cairo, revendicân- 
du-și, totuși, dreptul la „răz
bunare”.

„Confirmăm faptul că vom 
respecta în continuare acor
durile privind o acalmie con
diționată, încheiate la Cairo,

dar revendicăm dreptul de a 
ne răzbuna în cazul unor ata
curi inamice”, a declarat Said 
Syam, unul dintre liderii Ha
mas.

„în cazul în care inamicul 
va pune capăt agresiunii, nu 
ne vom mai exercita dreptul 
la răzbunare, dar vom conti
nua rezistența”, a adăugat ofi
cialul islamist, al cărui nume 
are aceeași.grafie cu cel al u- 
nui activist Hamas ucis, du

minică dimineață, în Fâșia 
Gaza, de armata israeliană.

Syam a apreciat drept „pre
matură” o întrevedere cu pre
ședintele Autorității Palesti
niene, Mahmud Abbas.

„înainte de acest lucru do
rim ea Autoritatea Palesti
niană să exercite presiuni 
asupra inamicului sionist ast
fel încât acesta să pună capăt 
agresiunilor”, a afirmat aces
ta.

Mai puține 
efective

Londra (MF) - Marea Brita
nie ar putea reduce numărul 
trupelor din Irak în următoa
rele 12 luni, a declarat, dumi
nică, ministrul britanic al A- 
părării, John Reid, citat de 
Sky News.

John Reid a declarat presei 
americane că nici Marea Bri
tanie și nici Statele Unite nu 
au „ambiții imperialiste” în 
Irak.

El a afirmat că dorește ca'*' 
forțele irakiene să își asume 
responsabilitățile în legătură 
cu securitatea acestei țări.

Reid a făcut această decla
rație în timp ce comenta o 
scurgere de informații pri
vind reducerea prezenței bri
tanice din Irak la 3.000 de mi
litar) p|nă la mijlocul inului 
200fe jsștrfvit răjîoteMui se
cret, d zat de presa britani- 
că, „există o puternică dorin- 
ță a armatei americane de a 
efectua reduceri semnificative 
ale forțelor” prezente în Irak.

Guvernul britanic a decla
rat în repetate rânduri că își 
propune să antreneze forțele 
irakiene și să le transfere, 
treptat, responsabilitatea asu
pra securității, dar că nu a^ 
stabilit încă un program de. 
retragere a trupelor.

Acuze la adresa lui Bush
■ Președintele e acuzat 
că ar fi intenționat să 
manipuleze scrutinul 
legislativ irakian.

New York (MF) - Președin
tele american, George W. 
Bush, ar fi intenționat să 
manipuleze scrutinul legisla
tiv irakian din ianuarie, ofe
rind sprijin secret anumitor 
candidați și partide politice, 
susține New York Times, 
citând mai mulți oficiali din 
administrație.

Liderul Casei Albe a apro
bat, în lunile care au prece
dat scrutinul legislativ ira
kian, un plan care prevedea 
sprijinirea în secret a anumi
tor candidați și partide politi
ce, dar în cele din urmă, la 
presiunea Congresului, care 
se opunea, ar fi renunțat la a- 
cest proiect, susține purtăto
rul de cuvânt al Consiliului 
pentru Securitate Națională, 
Frederick Jones.

Dezmințirea se referă însă 
la cazul candidaților indivi
duali, lăsând deschisă ches
tiunea eventualului sprijin a- 
cordat unor formațiuni politi
ce, precizează cotidianul new-

yorkez, care menționează re
fuzul Casei Albe de a face co
mentarii în această privință.

. Efortul clandestin al State
lor Unite de a influența alege
rile din Irak prin sprijinirea 
unor candidați sau partide ca
re, în schimbul ajutorului, ar 
fi fost dispuse să colaboreze 
ulterior cu Washingtonul ar 
fi contrazis afirmațiile admi
nistrației Bush, potrivit căro
ra votul din Irak va fi liber și 
corect, subliniază The New 
York Times.

George W. Bush (Foto: EPA)
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Flori pentru victimele atentatului de sâmbătă, din stațiunea turcă
Kușadasi (Foto: EPA)

PKK dezminte orice implicare
Ankara (MF) - Partidul 

Muncitorilor din Kurdistan 
(PKK) a dezmințit, duminică, 
orice implicare în atentatul 
comis sâmbătă, la Kușadasi, 
în timp ce guvernatorul pro
vinciei turce Aydin a respins 
ipoteza unui atac sinucigaș, 
transmite AFP.

PKK, formațiune considera
tă grupare teroristă de către 
UE și Statele Unite, a dezmin
țit, de asemenea, într-o decla
rație acordată unei agenții de 
informații prokurdă, orice le

gătură cu gruparea care a re
vendicat un atentat comis în 
urmă cu o săptămână la Ces- 
me și soldat cu 20 de răniți.

Deși nu au declarat nimic 
în mod oficial, responsabilii 
și presa turcă bănuiesc PKK, 
partid care, în trecut, a mai 
organizat atacuri împotriva^ 
civililor, că a planificat aten- t 
tatul comis sâmbătă, la Ku
șadasi, soldat cu moartea a 
cinci persoane, printre care 
un irlandez și un britanic, și 
rănirea altor 13.

Redactor șef: Adrian Sâlăgean •
Redactori: Viorica Roman, Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara Râs,
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Corectori: Alice Negru, Luiza Marinuț
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• Lansare de carte. Volumul „Natură vie 
cu scorpion sentimental", semnat Dumitru 
Hurubă și apărut la Ezditura Emia Deva, se va 
lansa mâine, 20 iulie, ora 16.00, la Sala 
Thalia (Teatrul de estradă) Deva.

• Inițiativă. Sindicatele și patronatele cer 
modificarea Codului Fiscal pe o durată de 6 
luni astfel încât sumele donate sinistraților să 
nu mai fie impozitate, iar cota de TVA pen
tru construcțiile civile din județele afectate 
de inundații să fie eliminată. (C.P.)

I

Pagube agricole 
semnificative în județ

Deva (L.L.) - Conform datelor prezentate 
de Direcția Agricolă pentru Dezvoltare Ru
rală Hunedoara ultimele inundații au afec
tat nu doar culturile agricole, făcând vic
time și în rândul... animalelor. Doi porci, 23 
de iepuri și peste 300 de păsări au fost sur
prinse de viitură și nu au mai putut fi sal
vate de la înec. Culturile agricole de pe o 
suprafață de 268 hectare sunt compromise, 
fiind afectate 10,5 hectare cultivate cu grâu, 
10 ha de orzoaică, 147 ha porumb, 73 ha 
cartofi, 14 ha legume, 13 ha plante furajere. 
Nici fânețele nu au scăpat de iureșul apelor, 
148 de ha fânețe fiind afectate. Direcția Agri
colă, prin directorul Ion Simion, își expirmă 
solidaritatea cu toți cei care au avut de 
suferit de pe urma inundațiilor și îi 
îndeamnă pe toți cetățenii să fie alături, fi
zic, material și intelectual, de cei aflați în 
zonele inundate, pentru a depăși cu bine 
situația actuală.

Inundațiile au produs pagube în județ

Cu plăcuța înfiptă în cap
■ O femeie a fost 
aruncată pe șosea, 7 
metri, iar plăcuța i-a 
rămas înfiptă în cap.
MlHAELA TăMAȘ 

mihaela.tamas@informniedia.ro

Deva - Un accident mai 
puțin obișnuit, soldat cu 
moartea unei persoane, a 
avut loc în noaptea de 
duminică spre luni, în jurul 
orei 1:00. Conducătorul unui 
autoturism Dacia Solenza, 
Constantin Nițu, de 21 ani, 
din Petroșani, datorită nea
tenției, a surprins și acci
dentat mortal, o femeie care 
era căzută pe carosabil. 
Ajunși la locul accidentului,

in județ
. DN 7 lila - Sălărăjti - Săcămaș

DJ 786D Hunedoara - îjeliue - Hășdat

In Deva aparatele radar vor fi amplasate pe Calea Zaran- 

dului - Str. Horea - Str: Mihai Eminescu

Radarele mai pot fl întâlnite șl pe principalele artere 

rutiere de pe raza localităților Brad - Ha|eg - Orăștie - 
îtroșani - Vulcan - Lupeni

0 cușcă de... milioane!
■ Consiliul Local Deva 
a hotărât evacuarea 
asociației PROFIDELIUS 
din sediul său.

Tiberiu Stroia 
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - în urmă cu vreo 11 
ani, Consiliul Local Deva sta
bilește ca Asociația PROFI
DELIUS (o asociație chino- 
logică) să beneficieze, pe o 
perioadă de 49 de ani, de o 
suprafață de teren de 731 de 
metri pătrați aflată la poalele 
Cetății Deva.

Contractul putea fi rezili
at de Primărie prin simpla 
declarare a terenului ca fiind 
de utilitate publică. Pe mă
sură ce timpul a trecut,

Nu orice ajutor
Deva (V.R.) - Tragedia 

trăită de cei cărora apele le- 
au luat agoniseala i-a impre
sionat și pe deveni. în numele 
vecinilor ne-a scris dl Ilie 
Marian, pensionar de 75 de 
ani, din Deva.

După o listă cu obiectele 
casnice și articolele de îm
brăcăminte pe care vecinii săi 
vor să le doneze sinistraților, 
dumnealui le sugerează 
„plimbăreților noștri edili” să 
se ocupe de colectarea și 
transportul acestor ajutoare.

Din păcate autoritățile 
locale nu se ocupă cu așa 
ceva. Iar de la Filiala de 
Cruce Roșie Deva am aflat că 
sinistrații refuză lucrurile 
vechi. Iar celor care vor să 
ajute li se sugerează să do- 
neze bani sau alimente, ce nu 

polițiștii nu au putut să sta
bilească identitatea victimei, 
pentru că femeia nu avea 
asupra sa nici un act de iden
titate.

Ulterior au aflat că este 
vorba de Elisabeta Szekely, de 
69 de ani, din Vulcan. Femeia 
locuia singură într-un aparta
ment situat la parterul unui 
bloc din localitate și avea 
mari probleme cu alcoolul.
Impact fatal

Băutura i-a afectat atât de 
mult psihicul, încât intra în 
casă pe geam, nu pe ușă. Una 
din faptele sale de incon
știență și ultima a fost dumi
nică spre luni, când beată 
fiind a vrut să doarmă pe 
șosea.

terenul cu pricina a devenit 
mult prea important pentru 
a „satisface” plăcerea unor 
cetățeni ai municipiului de a- 
și dresa câinii, sau a partic
ipa la diversele activități 
specifice asociației. Prin ur
mare, în 2004 are loc un prim 
proces între Asociația 
PROFIDELIUS și Consiliul 
Local.
Hotărâre cu repetiție

Și asta deoarece, în 2002, 
prin apariția Hotărârii de 
Consiliu nr. 93 din 2002, edilul 
Devei susține că odată cu 
apariția telecabinei, terenul 
aparținând Asociației PROFI
DELIUS devine unul de 
interes public. Drept pentru 
care acesta trebuie evacuat. 
Culmea e că, procesul a fost

expertul tău

DESCHIS
luni - vineri 10,00 - 19,00 

sâmbătă 10,00 - 14,00

Deva Calea Zarandului nr. 43 tel. 0354 100 066

Șoferul autoturismului nu 
a observat-o pe femeie, fiind 
întinsă pe carosabil și a lovit- 
o. în urma impactului, Elisa
beta Szekely a fost aruncată 
pe șosea aproximativ șapte 
metri, iar tăblița cu numărul 
de înmatriculare a mașinii îi 
era înfiptă în cap. Se bănu
iește că în momentul în care 
femeia s-a dezmeticit și a 
văzut farurile mașinii a încer
cat să se ridice, doar așa se 
poate explica cum a ajuns 
plăcuța înfiptă în capul Elisa- 
betei. „Conducătorului auto 1- 
a fost întocmit dosar penal și 
va fi cercetat, pentru , săvâ
rșirea infracțiunii de omor 
din culpă. Poliția continuă 
cercetările pentru a stabili 
împrejurările exacte în care 

câștigat de asociație, iar 
Primăria Deva revocă celebra 
Hotărâre.
Și totuși...

însă, săptămâna trecută Pri
măria Deva face același lucru. 
Printr-o hotărâre de consiliu 
stabilește evacuarea terenului 
deținut de Asociația PROFI
DELIUS. Motivul: locul în care 
asociația își desfășoară activ
itatea nu corespunde obiec
tivelor primăriei. Acest lucru 
s-a făcut fără înștiințarea Aso
ciației. Surse neoficiale susțin 
că „obiectivele” ar fi construi
rea unui motel. Care ar a- 
parține unuia dintre cei care 
trag sfori prin Consiliul Jude
țean Hunedoara. Din acest mo
tiv, spațiul alocat Asociației 
“Pro-Fidelius” deranjează.

De câteva zile 
piețele și străzile 
municipiului 
Deva au fost 
împânzite de 
vânzătorii de 
pepeni. Ei vin 
îndeosebi din 
sudul țării, din 
zonele care nu 
au fost afectate 
de inundații. Cu 
toate acestea 
sunt controlați 
frecvent de 
polițiștii comuni
tari locali. De 
fapt, această 
invazie a comer- 
cianților de 
pepene se repetă 
de mai mulți ani 
in municipiul 
Deva

(Foto: Traian Mânu)

s-a produs accidentul. Dacă 
va fi găsit vinovat, tânărul 
riscă ani grei de închisoare”, 
susține purtătorul de cuvânt 
al IPJ Hunedoara, inspector 
principal de poliție, Magda 
Popa.

Magda Popa

Apă potabilă 
la Sântandrei

Simeria (D.I.) Primă
ria Orașului Simeria 
intenționează să fina
lizeze în acest an lucră
rile necesare alimentării 
cu apă potabilă a loca
lității componente Sânt
andrei. Potrivit primaru- j 
lui Radu Păun Jura, mai i 
sunt necesare aproxima
tiv 800 de milioane de lei 
pentru finalizarea obiec
tivului. „Sperăm să reu- i 
șim să terminăm lucră- j 
rile cât mai curând, ast
fel încât, începând din 
această toamnă și satul 
Sântandrei să beneficieze 
de apă potabilă”, ne-a 
declarat edilul Simeriei.

mailto:mihaela.tamas@informniedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
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1946 - S-a născut llie Năstase, tenismenul român cu 
cele mai mari succese, președinte al Federației Rșmâne 
de Tenis 
1931 - A murit medicul Nicotae Paulescu, membru al 
Academiei Române. Și-a legat numele de descoperirea 
tratamentului de bază al diabetului (n. 8.11.1869)
1893 - S-a născut poetul V.V. Maiakovski (m. 14,04.1930) 
2001 - Oscar-ul câștigat de Bette Davis in 1938 pentru 
rolul în „Jezebel" a fost vândut la licitare, la New York, 
cu 200.000 de dolari. De 10 ori nominalizată la Oscar la 
categoria cea mai Bună, actriță, Bette Davis a „botezat" 
statueta: a spus că îi amintește de soțul ei, H. O. Nelson

Calendar religios
19 iulie - Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel 

Mare; Cuv. Die; Aflarea moaștelor Cuv. 
Serafim de Sarov

Deva - Cuvioasa Macrina a fost sora 
Sfântului Vasile cel Mare, prima dintre cei 
zece frați. încă din adolescență avea o fru
musețe deosebită. Ca s-o protejeze de 
numeroșii pețitori, tatăl său a promis-o de 
soție unui tânăr înțelept. Dar acesta a murit 
și Cuvioasa Macrina a refuzat să se mai 
căsătorească, urmându-și drumul spre 
sfințenie, de care se simțea atrasă.

Cuvioasa Macrina a avut o influență 
benefică asupra evoluției Sf. Vasile cel 
Mare, dar mai ales asupra vieții și credinței 
mamei sale și a lui Petru, cel mai mic din
tre frați. De altfel, prin credința lor s-au mai 
remarcat și alți doi frați ai săi - Sf. Grigorie 
și Navcratie.

Viața Cuvioasei Macrina a fost o pildă de 
curățenie și dăruire față de credință.

Una ani 
zboară
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21 mart.-20 apr.

Chibzuit și echilibrat, atât la treabă cât și la distracții, găsiți 
satisfacții de ordin sentimental, estetic sau intelectual.

21 apr.-20 mai

O afacere recent demarată începe să aducă beneficii 
serioase. Evitați speculațiile și acțiunile la limita legii, nu 
luați decizii pripite.

21 mai-20 iun. _________

Sentimentalismul vă împiedică să-i criticați pe cei ce greșesc. 
Vi se cere să participați la o aniversare cu care nu sunteți 
de acord.

21 iun.-20 iul.

Sunteți ceva mai cu picioarele pe pământ, dar tot aveți 
încredere în cine nu trebuie. Comunicați mai mult cu ceilalți 
și va fi bine.

21 iul.-20 aug.

E o zi plină de muncă dar și de satisfacții. Nimic nu vă 
împiedică să lucrați la adevărata uv capacitate, să dove
diți de ce sunteți în stare.

21 aug.-20 sept.

Bârfele sunt la ordinea zilei. O discuție amicală se termină 
cu o critică greu de suportat, familie reunită. Aveți parte 
de multă energie.

21 sept.-20 oct. __...........   , _ ■

Vă puteți intimida în fața unei persoane de sex opus sau 
a unui străin. Mizați pe sprijinul prietenilor, dar nu în proble
me financiare.

21 oct.-20 nov._____

Aveți idei excelente, sunteți hotărât să le puneți în apli
care. Puteți demara o activitate nouă. Vă faceți noi pri
eteni între persoane importante.

21 nov.-20 dec.

Sunteți plin de energie și capabil de eforturi intense. Aveți 
grijă la suprasolicitare și la sănătate! Primiți musafiri din 
altă localitate.

Energie electrică_____________________________________
Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec

trice:
08.30-15.00 Deva, Str. Mărâști, bl. 8

06.00-15.00 Dumbrava de Sus

Gaz metan_________ ' ' ____________________________________

Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:
09.00-15.00 Str. 22 Decembrie, bl. 11, sc. B

Apă__________________________________________
Se întrerupe furnizarea apei in Deva:
08.00-15.00 Str. Vulcan, Crișan, E. Văcărescu, M. Emi- 
nescu, Imp. Traian, Carpați, Bd. Dacia, Cart. Dallas

Soluția integramei din 
numărul precedent: S
- I - A - Z - SARCAS
TIC - TANTAR - 0 - 
VITEA - ABA - RAT - 
ONOR - TAC - ALDIN
- I - IRITA - E - CC - 
AC - FA - Rl - ILICE - 
BONT - ARIN - ISCAT
- DE - ITE - R - OCHI
- ORTIC - IACI

nurautE ms

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgente 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

21 dec.*20 ian. ___

Eficiența dv în domeniul serviciului lasă de dorit. Totul vă 
va ieși mai greu și mai încet, dar, din fericire, șefii vă acordă 
circumstanțe atenuante.

21 ian.-20'febr. .______ ___

Azi nu va fi nevoie se spuneți nici un cuvânt pentru 
îmbunătățirea relației sentimentale. Și asta pentru că veți 
comunica totul prin limbajul corpului.

21 febr.-20 mart. __ _ ____

Aveți ocazia luării unei decizii importante în privința 
relațiilor sentimentale. Sunteți foarte ocupat dar familia și 
prietenii vă ajută.

7M Jwnal TVR Sport Meteo 
7:15 Grădinile

E> Italiei
7:45 Gm minute de cultură 

800 Portul
S miracolelor 

8:50 Miss World România 

900 Sănătate pentru toții
(r)

930 Teleshopping 

ICkOO Misteriosul
Sjohn Doe

11:00 Felidty 
11:55 Euro-dispecer 
1200 Destine secrete (r) 
1320 Euro-Dispecer 
1300 Vorba

Ei lui Jim
1330 Desene animate Chip și

. Dale
1400 Jurnal TVR Sport Meteo 
1430 Teleshopping 

1500 Grădinile

EJ Italiei (r) 

1600 Kronica Emisiune în 
limba maghiară 

1655 Dincolo
Qde hartă

1730 Destee secrete 
1830 Vote Iu fim (r) 
1900 Junai TVR Sport Meteo t

G (comedie, SUA 1993) 
2200 S&+...re? 
2300 Jumate TVR 
2330 Mss World România 
2335 Cline perfecte 
015 Schimb de vieți 

(tfragoste, SUA 2000) i 
Cu: Ben Affleck,

Q Gwyneth Paltrow, 
Tony Goldwyn. Intr-un J 

'. aeroport, un bărbat 

cedează biletul altui 
băitet și apoi află că 

, x avionul respectiv s-a 

prăbușit, iar bărbatul
< tare a plecat 10 locul lui 

< murit Acest accident . 
ratal îl fiice să se gân- 

Jească mai bine ce-și
. dorește de la viață.

205 Qnd minute de cultură 
MS Jurnalul TVR Sport

Meteo

3rt5 Din Hartan pânfrfl 
13 Maml (comedie. SUA 

7:00 Știrile Pro TV 
9:15 Tânăr și neliniștit (r) 

10:15 Destine răscumpărate 
11:15 Tu ești, tu câștigil (r) 
12:15 De râsul lumii 
13:00 Știrile Pro TV 
13:45 De râsul lumii 
14:15 Asteroidul (acțiune, 

q SUA 1997) Partea a 

doua. Cu: Michael 
Biehn, Annabella Scior- 
ra, Zachary Charles, 
Don Franklin. Un aster
oid de mari dimensiuni 
orbitează pe o traiecto
rie care va duce la col
iziunea sa cu Pămân
tul.

1600 Tânăr și neliniștit Cu: 

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

1700 Știrile
Pro TV 

1745 Tu ești, 
tu câștigil 

1855 Știrile sportive 
1900 Știrile Pro TV Sport 

Vremea

aas Vârful terorii (acțiune.

13 coprod., 2003) Cu: Lyn
da Carter, Parker Ste

venson, Antony Starr. 
Melanie Fraser (Emily 
Barclay) are o proble
mă: mama sa, dr. vul- 
canolog Janet Fraser 
(Lynda Carter) este 
convinsă că fiica sa 

poate să se împriete
nească cu tatăl vitreg 

dacă merg cu toții într- 
o excursie de afaceri 
pentru a inspecta po
tențialul turistic al unei 
zone vulcanice inactive 

din Noua Zeelandă. 
Lucrurile se schimbă 

când Mt Extreme se 
hotărăște să erupă...

22ri5 Vacanța mare (r) Cu: 
■Mugur Mihăiescu

2300 Știrile PRO TV 
2%45 Waker, poâțlst texan 

100 Steile PRO TV

6:10 în gura 

presei
7:00 Observator Cu Sanda 

Nicola. Sport
800 în gura 

presei (r) 
9:00 America's Funniest 

Home Video
9:30 Anastasia (r) 

1030 Concurs 
interactiv 

1200 îngerul 

g păzitor
13:00 Observator Cu Simona 

Gherghe
13:45 Inelul 

n dragonului (aventuri, 
"italia, 1994, r)

1600 Observator

f 16:45 Vivere - A trăi cu pasi- 
gune (soap, 1999, Italia) 

Cu: Edoardo Costa, 
Giorgio Ginex, Edoardo 
Velo, Giuditta Saltarini, 
Lorenzo Ciompi, 
Donatella Pompadur, 
Elisabeta De Palo

1730 Anastasia 
1830Divertis: 

Felix și Ofilea 
1900 Observator

2000 Sport Meteo 
2030 Cei mai frumoși ani 

Emisiune de divertis
ment cu Clina Matei 

2230 Observator 
2330 Divertis Felix și Otilea 

w
000 Portret-robot (thriller,
13 SUA 1996) Cu: Sean 

Young, William R. 
Moses, Joe Guzaldo, 
Brighton Hertford, Chel- 

Kie Ross. într-o mică 

, localitate din Minnesota 

au loc o serie de 
molestări și crime în 
rândul copiilor. 
Descoperirea făptașului 
aste dificilă și, pentru a 

i se realiza un portret 
robot cât mai fidel, 
autoritățile apelează la 

Gwen, o desenatoare 
specializată în astfel de 

cazuri.

: 200 Concuts Interactiv

7:00 Jessus (r) 
8:15 Culoarea păcatului (r) 
9:15 Mama vitregă (r) 

10:10 Anita Cu: Ivonne Mon- 
gtero, Jorge Enrique 

Abello, Natalia 
Streignard, Marcelo 

Cezan, Elluz Peraza 
12:15 Totul despre

0 Camila 
13:15 Valentina, grăsuța mea

H frumoasă 
14:15 Legături de familie 

1530 Jesus Cu: Joaquin Fur-
B riel, Malena Solda, 

Jorge Marrale, Emilia 
Mazer, Monica Galan 

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

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

1730 Poveștiri 
adevărate Emisiune cu 

povești reale despre 
viață, prezentată de 

Dragoș Stărrescu.
1805 Vremea 

de Acasă 
18:10 Pariul

B iubirii

2000 Mama vitregă Cu: Vic-

Btoria Ruffo, Cesar Evora, 
Eduardo Capetillo, 
Mauricio Aspe, Ana 
Layevska 

2100 Anita Cu: Ivonne Mon-
Btero, Jorge Enrique 

Abello, Natalia 

Streignard, Marcelo 
Cezan, Elluz Peraza 

2300 Culoarea păcatului 
000 Legături de familie

S (reluare) Cu: Vera Fisch
er, Tony Ramos, Jose 
Mayer, Alexandre 

Boiges, Ana Carbatti. 
.Legături de familie* 
(Lazos de Familia) este 

o dramă care se 
bazează în primul rând 

pe un triunghi amoros 
în care mama și fiica 

sunt îndrăgostite de 
același bărbat.

1:15 Poveștiri adevărate 
145 Un băitet adevărat

7:00 Sărută-mă
Sprostulel 

(reluare) 
8:00 Teleshopping 

830 CeZar 

9:00?îebelii (r) 

10:00 Tonomatul 
de 

vacanță 
11:45 Pasiuni 
1240 Nemuritoarea (r) 
13:30 Teleshopping 

14:00 Desene 
animate 

1430 Fiica 
oceanului 

15:00 împreună 

în Europa 

Emisiune în 
limba 

germană 
1600 Cronici 

mediteraneene 
1630 Sabrina 
17:00 Rebelii 
18:00 Lumea de

aproape 
1830 Mărturii 
1900 Soția lui 

B Lorenzo 

2000 Dragul de 

0 Raymond 
2030 Verdict: 

0 crimă I
2130 Jurnal TVR 
2200 Jurnalul Euronews 
22:15 Misteriosul Bagger

13 Vance (dramă, SUA 
2000) Cu: Will Smith, 
Matt Damon, Chariize 

Theron, Bruce McGill, 
Joel Gretsch, Lane 
Smith. Savannah-Geor
gia, anii '20. După 
moartea tatălui, tânăra 
Adele decide să scape 

de datorii, organizând « 
un mare concurs de golf ! 
cu un premiu de 10.000 ) 
dolari.

02 5 Stargate SG-1 
1:10 Auto Club 
1:50 Râul speranței

G (dramă, Franța, 1995, 
VII) Cu: Manuel Blanc, 
Carole Richert, Claire ■

7:00 Teleshopping
7:30 News Radio (r)
7:55 Sport cu

Florentina
830 Sunset Beach (dramă, 
0SUA 1997, r)

930 Dragoste
Bși putere

1030 Kensky Show (r)
11:25 Clip Art (r)
1130 Monica (r)
12:30 Teleshopping
13:00 Bani

B la greu
13:50 Teleshopping
14:25 Sunset

S Beach
15:25 Dragoste

13 și putere
16:15 Jake

02.0 (r)
17:00 News Radio
1730 Cash Taxi (r)

18:00 Focus Prezintă:
Magada Vasiliu. 
Rubrica Sport prezen
tată de Radu Valcan.
Rubrica Meteo prezen
tată de Nadira.

19:00 Viața la

extrem 

2000 Doamna Winterbourne 

s J (comedie romantică, 
SUA, 1996) Cu: Shirley 
MacLaine, Ricki Lake, 
Brendan Fraser, Miguel 
Sandoval, Loren Dean. 
Laureată a premiului 
Oscar, Shriiey MacLaine 

și Ricki Lane, controver
satul animator american 
de talk show-uri, sunt 
vedetele filmului Mrs. 
Winterbourne, o fan
tezistă versiune mod
ernă a "Cenușăresei". 
Connie Doyle e cât se 

poate de ghinionistă.
42001 lash Taxi Cu: Gabi 

Jugaru
2230 Trăzniji în NATO 

2300 Focus Plus Prezintă:
Cristina Jopescu. Rubri
ca Sport prezentată de 
Letiția Enache

4345 Jake 2.0 

045 Guinness

7:50 Vedete la Hollywood: 
BBrad Pitt

8:20 Băieți duri (Comedie, 
13 SUA 1986) Cu: Kirk 

Douglas, Burt Lancaster 
10:05 întoarcerea familiei 

13Seavers (Comedie, SUA 

2004) Cu: Alan Thicke 
11:35 Jolly Roger (Dramă, Da- 

S Inemarca, 2001) Cu: Kim 

Bodnia, Clara Halvorsen 
13:15 Cinema, dnema, dne- 

Bma Episodul 29
1345 Femei în timp de tăzboi 

13 (Dramă, SUA 1984) 

1530 Scenariul (Comedie, SUA 
02002) Cu: Jordan Brid

ges, Marisa Coughlan 

17:05 Fereastra de vizavi
13 (Dramă, Italia, 2003) Cu: 

Giovanna Mezzogiomo 
! 18:55 Pericol absolut

0 (Acțiune, SUA 2002) 

Cu: Ben Affleck 
2100 Carnivale Ep. 22 -

0 Cheyenne, WY
2200 Totul despre sex Ep. 

087- SĂ fie lumină!
2230 Totul despre sex - Ep. 

088 - Seri romantice 
23:00 Ultimul samurai 

0 (Acțiune, SUA 2003)

130 Băieți răi 2 (Acțiune, SUA 
132003) Cu: Will Smith

3:55 Casa celor o mie de ca- 
Gdavre (Horor, SUA, 2003)

0900 Știrile TV Sport 0930 Fot
bal Spania: Villareal - Espany- 
ol 1000 Știrile TV Sport 10:15 
Fotbal Spania. Villareal - 
Espanyol 1100 Știrile TV Sport 

; 11:15 Teleshopping 1130 j 
Ș Handbal masculin: Steaua -

HCM Constanta 1200 Știrile TV 
Sport 12:15 Handbal masculin 

1300 Știrile TV Sport 1400 Știr
ile TV Sport 14:10 Fotbal: 

:■ Chelsea-Everton 1630 Super- : 
Spania: Mallorca - FC Barcelona 

1830 Știrile TV Sport 19:00 } 
Fotbal 2100 Știrile TV Sport ’ 

2130 Superfotbal: Manches- ! 
ter United - Real Madrid 2300 

( Fiarele nopți 00:00 Știrile TV 
țnnrt (11 *3fi Nnnti alhfl

0630-07.00 Observator - 
Deva (r) 

16.30-16.45 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV

Deva
1845-20.00 Emisiuni infor

mative

10.30 Povestea lui Alan Freed 

(biografic, SUA 1999)
12.15 Febra măritișului (come

die, SUA, 2004)
14.00 Fiicele lui McLeod (s)
14.45 Orașul distrus (dramă, 

Canada, 2003)
1630 Cadavrul din pisdnă 

(comedie, SUA 2004, r)
18.15 Povestea lui Alan Freed 

(biografic, SUA 1999, 
r)

20.00 Fiicele lui McLeod (s)
21.00 Crimă fără condamnare 

(dramă, SUA 2004)
2245 Jordan (s)
23.45 Taggart.

DISCOVERY
08.00 Cazinouri americane 
09.00 Mașini extreme 

10.00 Construcții din fiare 
vechi

11.00 Natura în stare brută 
12.00 Vânătorii de mituri 
13.00 Mistere
14.00 Cazinouri americane 
15.00 Mașini extreme 

16.00 Mega-răZboaie cu fiare 
vechi

17.00 Motociclete americane
18.00 Mașini de viteză
19.00 Tehnologie extremă
20.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
2030 Cu undița la drum
21.00 Enigma văzduhurilor, 

Partea 2
22.00 Vânătorii de mituri 
23.00 Un paș mai departe 
15 ÎC Mirinirii mir iun
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• Cursuri de agroturism. CJ Hunedoara 
împreună cu comunitatea montană din 
Oasentino, Italia, au inițiat un program de 
cursuri în domeniul agroturismului adresat 
administrațiilor publice locale. Cursurile au 
loc între 19-22 iulie, la Hunedoara, și vor fi 
susținute de expertul Centrului de Studii Tu
ristice din Florența. (L.L.)

• Alocație din bugetul local. Nivelul mi
nim al alocației zilnice de hrană pentru cei 
aflați în instituțiile de protecție specială pen
tru persoanele cu handicap nu mai este fix. 
De luna viitoare valoarea acesteia va fi sta
bilită de fiecare comunitate în parte, în 
funcție de bugetele locale. (C.P.)

Ajutoare pentru centrale 
termice

Deva (C.P.) - Consumatorii individuali 
care dețin sobe de teracotă și care au un 
venit net lunar pe membru de familie mai 
mic decât salariul de bază minim brut pe 
țară vor beneficia de ajutoare guverna
mentale pentru înlocuirea acestora cu cen
trale termice. Ajutorul bănesc va fî acordat 
sub formă de bonuri valorice în sumă de o 
mie lei noi, în cazul achiziționării unei cen
trale termice, sau de 200 lei noi, pentru 
achiziționarea și montarea unui arzător.
Banii se dau condiționat

Ajutorul va fi acordat numai în cazul în 
care achiziționarea, instalarea și punerea în 
funcțiune a unei centrale termice sau, după 
caz, a arzătoarelor automatizate se realizea
ză prin firme autorizate de Autoritatea Na
țională de Reglementare în domeniul Gaze
lor Naturale și de Inspecția de Stat pentru 
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Pre
siune și Instalațiilor de Ridicat. Sumele nu 
vor fi impozitate și nu vor fi luate în cal
cul la stabilirea altor drepturi. Programul 
va fî aplicat până în anul 2008, astfel încât 
toate familiile beneficiare să poată primi 
ajutorul financiar. Necesarul de fonduri esti
mat pentru 2005 este de 39 milioane lei noi.

(Foto: EPA)

Pariul făcut cu viata la sat

Un fermier indian se îndreaptă spre terenu
rile sale. Uneltele de lucru simt rudimentare, 
iar la munca câmpului sunt folosite bovinele.

■ O familie încearcă să 
iasă din tiparele locului 
și să pună bazele 
primei ferme.

Loredana Leah_______________
lcredana.leah@inforrnmedia.ro

Răchitova - Familia Liviu 
Simedroni din Răchitova are 
suficient curaj pentru a in
vesti în agricultură. Deși este 
nevoie de foarte multă mun
că, sunt convinși că vor reuși.
Pasul I - o fermă

Primii pași pentru consti
tuirea unei ferme de familie 
au fost deja făcuți. Cu ajuto
rul programului Heifer, deru
lat prin DADR Hunedoara,

(Foto: EPA)

RAFINARE (RRC)_____________ ____ ________
9. HABER_____________ 0.3100_____________ 0
10. BCCARPAT1CA 0.4850 0
11. DECEBAL 0.0091 -1,09
12. ARGUS CONSTANTA 3.5100 -1,68
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț)(%)

1. SNP PETROM 0.4570 -1,08
2. SIF1 BANAT-CRKANA 1.3800 +4,55
3. TIV 0.7700 -1,28
4. BRD suspendat
5. IMPACT 0.4190 -3,68
6. AZOMUREȘ 0.2210 -0,45
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0.6750 0
8. ROMPETROL 0.0872 -0,8

Al ba-neagra indexării
■ Dacă nu vor primi 
măriri de salariu, profe
sorii sunt hotărâți să 
boicoteze școala.

Raluca Iovescu
raluca.iovescu@informmedia.ro

Deva - Federațiile sindicale 
din învățământul preuniver- 
sitar sunt decise să boicoteze 
începerea anului școlar 2005- 
2006, programată pe 12 sep
tembrie, ca o primă măsură 
de protest și în semn de 
nemulțumire față de ati
tudinea guvernanților. Asta 
deoarece ultima indexare 
salarială a personalului didac
tic, anunțată pentru luna 
octombrie, a fost anulată de 
guvern. Liderul Sindicatului 
din învățământul Preuniver- 
sitar Hunedoara, Paul Rusu, 
confirmă: „Intenția există! 

Director preot Emil Roman
(26765)

21 iulie a.c. pentru dasa a IX-a. înscrierile se facla secretariat, 
între orele 8-14, in zilele de 18, 19, 20 iulie a.c.
Se accepta băieți fi fete care au promovat testele naționale de 

clasa a Vin-a.
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I Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 19 iulie 2005

Admitere în Seminarul Ortodox din Arad 
Seminarul Ortodox din Arad organizează admitere, m ziua de

Valută 
BNR

euro
3,5635

dolar
2,9527

liră sterlină
5,1611

Cursul valuta' practicat de băncile din Deva
Valută euro dolar liră sterlină

C V C V 0 V
Banc Post 3,5450 3,5950 2,9400 2,9900 5,1400 5,2250
BRD 3,5265 3,6065 2,9150 3,0040 5,1110 5,2700
Banca Transilv. 3,5400 3,5900 2,9133 2,9633 5,1356 5,2091
Raiffeisen Bank 3,5200 3,6000 2,9100 3,0000 5,1000 5,2600

i Cursul valutar practicat de case jîllîTi.tlB? Iutar din Deva
Star Exchanqe 3,5200 3,5550 2,9200 2,9600
Herdan Exchange 3,5300 3,5550 2,9250 2,9600

mai mulți locuitori din co
mună, printre care și domnul 
Simedroni, au beneficiat de 
Bălțate Românești. „Avem 
multe animale, nu doar vaci

Direcția Agricolă Hunedoara (DADR) sprijină inițiativele agricul
torilor hunedoreni (Foto: Loredana Leah)

Săptămâna trecută am discu
tat la București despre si
tuația creată de actuala pu
tere și pornind de la lipsa de 
fonduri promise de guvern și 
a surprizelor pe care ni le-au 
pregătit, am decis să le 
pregătim și noi surprize”.
Participă la cursuri

Paul Rusu precizează că: 
„Asta nu înseamnă că nu 
vom participa la cursuri, dar 
intenționăm ca în 12 septem
brie toți membrii de sindicat 
să nu participe la deschiderea 
festivă a anului școlar”. Pen
tru a organiza o grevă totală 
au nevoie de mai mult timp: 
„în perioada respectivă tre
buie să purtăm discuții cu 
membrii de sindicat și să 
strângem semnături. După 
aceea, în funcție de mersul 
lucrurilor, vom hotărî dacă 
mergem mai departe”.

de lapte, ci și porci. Problema 
mare o constituie valorifica
rea laptelui. Dacă oamenii 
vor conștientiza importanța 
asocierii, poate că vom reuși

Paul Rusu

Aproximativ
7000 de angajați 
din Comunitatea
Europeană s-au 
reunit luni la 
Bruxelles pentru a 
protesta împotriva 
politicii Uniunii 
Europene în pri
vința subvențiilor 
acordate industriei 
zahărului. La 
protest au partici
pat producători de 
sfeclă de zahăr și 
angajați ai 
firmelor de 
rafinare, 
nemulțumiți de 
reducerea nivelu
lui subvențiilor.

să cumpărăm și un tanc pen
tru răcirea laptelui, necesar 
mai ales pe timpul verii”, 
susține Liviu Simedroni.
Pasul n - o pensiune

Soția domnului Simedroni 
este una dintre cele mai ves
tite bucătărese din ținutul 
Hațegului. Bucatele gătite de 
ea ar putea fi unul dintre 
punctele de atracție pentru 
viitorii turiști ai zonei. „Pen
tru reușita unei „afaceri” în 
agricultură este nevoie de 
multă muncă. Suntem conști- 
enți de riscurile pe care ni le 
asumăm, dar cred că orice 
este posibil atunci când îți 
dorești foarte mult să 
reușești”, spune Liviu Sime
droni.

Regim 
derogatoriu

Deva (C.P.) - Plătitorii 
de taxe și impozite pot so
licita Fiscului acordarea 
regimului de declarare 
derogatoriu. Potrivit unui 
ordin al ministrului fi
nanțelor, în caz de inacti
vitate temporară (pentru 
perioade mai mari de un 
an, dar nu mai mult de 
trei ani consecutivi), pre
cum și în cazul obligați
ilor de declarare a unor 
venituri care, potrivit le
gii, sunt scutite de la pla
ta impozitului pe venit, 
depunerea declarațiilor 
fiscale poate fi făcută con
form acestui regim de de
clarare derogatoriu. Bene
ficiază de acesta contri
buabilii care nu au dato
rii la bugetul statului.

mailto:lcredana.leah@inforrnmedia.ro
mailto:raluca.iovescu@informmedia.ro
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•Amenzi. în ultimele 48 de ore, polițiștii 
hunedoreni au aplicat 464 amenzi la Legea 
circulației, din care 99 la regimul de viteză și 
au ridicat în vederea suspendării 24 permise 
de conducere, din care 18 pentru alcool. 
Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost 
de 39.280 lei (grei). (M.T.)

• Accident. Conducătorul unui autoturism, 
Eugen R., de 29 ani, din comuna Boșorod, 
nu a adaptat viteza la condițiile de drum și 
pe DJ 668, pe raza comunei Boșorod, s-a 
izbit de un cap de pod. în urma impactului 
șoferul a scăpat cu răni ușoare. (M.T.)

• Băut pe șosea. Pe DN 7, în afara locali
tății Vețel, conducătorul unui autoturism 
marca Mercedes, Rolf B., de 33 ani, a acci
dentat ușor pe Constantin F., de 66 ani, din 
Vețel, care, beat fiind, se deplasa pe mijlocul 
șoselei, în aceeași direcție de mers. (M.T.)

Pol populat?

Tiberiu Stroia______________
tlberlu.strola@lnformmedla.ro

Da cu Romania 
ce-ați avut?

Zilele trecute, absolut din întâmplare, 

manevrând telecomanda televizorului, și 
„intrând" în studioul televiziunii zero (O)TV 
am rămas impresionat de un titlu afișat pe 
ecran. Cică România, „țara mea de glorii, 
țara mea de dor" (vorba Iu1 Eminescu) ar fi 
victima unei agresiuni geofizice. Și că de-aia 
ne bălăcim de nu mai știm de noi. Ei bine, 
urmărind cu atenție o parte din emisiune, am 
rămas surprins de câtă lume albă și galbenă 
vrea să ne atace.
Dar ceea ce n-a reușit nimeni să explice a 
fost motivul pentru care suntem atacați 
geofizic. Adică cum ar veni treaba, vor 
chinezii inflația noastră? Sau vor occidentalii 
să stea la coadă la compensate?

Și ca treaba să fie treabă, a doua zi un alt 

titlu (la aceeași televiziune) m-a dat pe spate. 
Cică inundațiile ar fi rezultatul blestemelor 
călugărilor de la mănăstirea Tanacu. Și dă-i 
cu povești despre blesteme popești de să te 
crucești!
Acuma nu știu cât de bine prind poveștile 
astea la popor, dar în timp ce mă uitam la 
emisiunile respective mă gândeam că e bine 
să fii român. Cu condiția ca anul în care au
zim astfel de aberații să fie cel mult 1800! 
Dar, probabil, că mulți dintre noi pe-acolo 
suntem!

Apel umanitar
Deva - Prefectura Hunedoara, prin prefec

tul Cristian Vladu, face un apel la locuitorii 
județului care doresc să contribuie cu bani 
și bunuri de strictă și reală folosință pentru 
a remedia pierderile celor afectați de inunda
ții. Sumele pe care persoanele fizice și juri
dice doresc să le ofere pot fî depuse prin vira
ment cu ordine de plată, cu mandat poștal 
sau la casieria Instituției Prefectului - Jude
țul Hunedoara în contul: RO 87 TREZ 366 
5005 XXX 00 21 37 deschis la Trezoreria Deva, 
cu specificația: „Ajutoare pentru calamități 
și inundații - 2005”. începând din 20.07.2005, 
Instituția Prefectului în colaborare cu vo
luntari ai Crucii Roșii Române - filiala 
Hunedoara organizează colecte de fonduri 
bănești în următoarele puncte: Deva - sedi
ul filialei județene a Crucii Roșii, super
market BILLA, Ulpia Shopping Center, Piața 
Centrală, Casa de Cultură, Ștrand, zona gării, 
precum și la subfilialele Crucii Roșii din 
județ.

Prafectuia Judațulul Hunedoara:
Dan Pricăjan, subprefect__________________ 10,00-13.00
Consiliul Județean Hunedoara:
Dana Dan, secretar general 09.00-12.00
InsfMadCHWtul de Jandarmi Județean
Colonel saian Vforel, comandantul UJ 12.00-14,00
Primăria Municipiului Deva
Florin Pansea, vlt jrimar_________09.00-12 CC
Primăria Municipiului Orățtie
Alexandru Munteanu, vleeprimar__________ 09,00-11.00
Poliția Municipiului Hunedoara

* - • • —• -• ‘-•L4 ki.

■ PPCD a propus Ali
anței constituirea unui 
poi popular în vederea 
anticipatelor.

Deva (D.I.) - O delegație 
hunedoreană a Partidului 
Popular Creștin Democrat 
(PPCD), compusă din Emil 
Danci, președintele filialei, și 
Petrică Toma, Leontin Laslău 
și Victor Bratu, a participat 
la sfârșitul săptămânii trecute 
la București, la reuniunea Co
mitetului Național de Condu
cere a PPCD (PNȚCD). Scopul 
întâlnirii de sâmbătă a fost 
prezentarea programului poli
tic și de guvernare al respec
tivei formațiuni politice, pre
cum și noua strategie a par
tidului ce are în vedere și

posibilitatea alegerilor antici
pate. „Noi am schițat și am 
aprobat deja un program de 
guvernare ce are la bază doc
trina creștin-democrată, doc
trină care a condus la con
solidarea clasei de mijloc în 
Occident. Considerăm că a- 
vem soluții pentru toate pro
blemele cu care se confruntă 
România la ora actuală", ne- 
a declarat ieri Emil Danci. 
Referitor la alegerile antici
pate, liderul PPCD a precizat 
că partidul este pregătit pen
tru o asemenea opțiune.

„Am propus deja Alianței 
constituirea unui pol popular 
de dreapta și așteptăm decizia 
lor până pe 25 iulie, după care 
vom vedea ce vom face în 
continuare”, a mai spus Emil 
Danci.

Acțiuni ale jandarmilor
Hunedoara (D.I.) - în ca- ș-a constatat o infracțiune și

drul activităților desfășurate 
de către jandarmii hunedo
reni, la sfârșitul săptămânii 
trecute, au fost legitimate 49 
de persoane, din care 15 au 
primit avertizări, și au fost a- 
plicate 21 de amenzi în valoa
re de 9.700 de lei noi. Totodată

au fost prinși doi infractori. 
Dintre misiunile desfășurate 
menționăm patrulare în Par
cul Național Retezat, patru
lări auto în municipiul Deva, 
acțiuni punctuale în stațiuni 
și zonele turistice, măsuri 
specifice de ordine publică.

Militari profesioniști din cadrul Detașamentului de 
Jandarmi Mobil de la Mintia, în timpul unui exercițiu 
demonstrativ desfășurat recent, cu ocazia depunerii 
jurământului militar de către un nou contingent de mi
litari, de la Centrul de Instrucție Jandarmi din Orăștie. 

(Foto: Daniel I.. lancu)

Nu și cred că cei 
responsabili ar 

trebui să ia măsuri. 
Nu sunt de acord nici 
cu toate emisiunile 
sau reclamele care 
simt prezentate la 
televizor. Sunt atrac
tiv prezentate, dar pot 
influența în mod ne
gativ imaginația copi
ilor și a tinerilor. 
Rodica Ileș,
Deva

Nu. Toți elevii de la 
liceu sau aproape 

toți sunt minori și nu 
cred că un magazin 
care comercializează 
produse erotice ar tre
bui să funcționeze 
chiar în fața liceului. 
Oricum piața abundă 
de produse, reclame și 
emisiuni erotice. 
Ramona Puiu, 
Deva

Nu. Deși educația 
sexuală ar trebui 

să fie una din discipli
nele studiate în liceu, 
nu cred că este nevoie 
ca un magazin cu pro
duse erotice să func
ționeze chiar în ușa 
liceului. Tentația este 
foarte mare și tinerii 
sunt la vârsta la care 
nu știu să discearnă. 
Anișoara Muntean, 
Deva

Canalizarea la Simeria -
un proiect reluat
■ După nouă ani, 
proiectul este conside
rat o prioritate de către 
autoritățile județene.

Simeria (D.I.) - în urmă cu 
nouă ani, autoritățile locale 
din orașul Simeria au elabo
rat un proiect, aprobat la acea

vreme de Guvernul Văcăroiu, 
privind realizarea canalizării 
pe raza localității. Din păcate 
proiectul a fost abandonat, iar 
acum valoarea acestuia se 
ridică la aproximativ 163 de 
miliarde de lei. „Nu avem a- 
cești bani și nici nu cred că 
o să facem rost de ei dintr-o 
dată”, ne-a precizat Radu 
Păun Jura, primarul orașului 
Simeria.
Parteneriat public-privat

„La început o să ne ocupăm 
de posibilitatea de a evacua 
apa pluvială și a o dirija spre 
Canalul Strei, pentru a evita 
pe viitor inundarea străzilor. 
Apoi o să încercăm să găsim 
resurse pentru reabilitarea 
întregului sistem de cana
lizare”, a mai spus Jura. Ace
eași opinie este împărtășită și 
de către prefectul Cristian 
Vladu, care a afirmat recent 
că se va încerca încheierea 
unui parteneriat public-privat 
în acest sens. „O să căutăm 
firme străine sau românești, 
cu potențial economic, intere
sate să vină să investească în 
realizarea acestui proiect și

■\țu este bine. Tine- 
i\l rii trebuie să ben
eficieze de educație 
sexuală, dar nu cred 
că un magazin cu pro
duse erotice, care 
funcționează în ușa 
liceului, îi va ajuta să 
aibă rezultate mai 
bune la învățătură și, 
mai mult decât atât, 
să fie OAMENI.
Elisabeta Barta, 
Deva

■kțu sunt de acord cu 
1X1 așa ceva. Oferta 
de materiale și pro
duse erotice ocupă o 
parte însemnată a 
pieței, fără ca cei 
autorizați să ia nici o 
măsură. Tinerii sunt 
oricum foarte curioși 
și ar frecventa maga
zinul, indiferent de 
locul de amplasare. 
Mioara,
Deva

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

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

A dru și tu și

CUVAf®
tul să afle 

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

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

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

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

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

mailto:tlberlu.strola@lnformmedla.ro
mailto:viori-ca.roman@informmedia.ro


■ DSJ lansează o cam
panie de colectare de 
echipament și fonduri 
pentru sinistrați.

I 
S IPORT

Solidaritate sportivă

ClPRIAN MARINUț
clprlan.mariniH@informedia.ro

• Bază sportivă. La Hunedoara se 
intenționează asocierea în participațiune a 
Consiliului Local cu SC T&O Prodcom SRL din 
localitate, în vederea amenajării unei baze 
sportive pe o suprafață de 3.600 mp. 
Viitoarea bază urmează să fie amenajată în 
incinta Stadionului Corvinul. (V.N.)

• Locul 6. România a ocupat locul 6 în 
clasamentul pe medalii la Campionatul Euro
pean de tineret care s-a desfășurat la Erfurt, 
în Germania. Au reușit să cucerească două 
medalii de aur Dănuț Simion (lungime) și 
Corina Dumbrăvean (1500 m) și două de 
bronz, prin Marius lonescu (10000 m) și Adi
na Anton (lungimeL (V.N.)

• Șanse egale. Ieri dimineață, la sosirea în 
Franța, antrenorul Elie Baup a declarat că, 
după remiza de la Cluj, scor 1-1, AS Saint 
Etienne și CFR Cluj au șanse egale de califi
care în turul următor al Cupei UEFA Interto
to. „Am disputat un meci dificil. Românii s- 
au bazat pe faptul că sunt jucători atletici", 
a declarat francezul. (V.N.)

Deva - Direcția pentru 
Sport a Județului Hunedoara 
lansează și la nivelul jude
țului programul “Solidarita
tea sportivă”, inițiat de Agen
ția Națională pentru Sport, de 
sprijinire a populației sinis
trate din zonele afectate de 
inundațiile fără precedent din 
această vară. DSJ adresează 
cluburilor și asociațiilor spor
tive din județ, dar și agenților 
economici și persoanelor iubi
toare de sport apelul de a 
dona echipament sportiv nou 
sau fonduri bănești, pentru 
cei care au avut de suferit în 
urma inundațiilor din această

Modificări în fotbal
Deva (V.N.) - Comisia cen

trală a arbitrilor a transmis 
AJF Hunedoara o serie de 
modificări aduse Legilor 
Jocului stabilite de IFAB și 
transmise printr-o circulară 
de HFA. Acestea au intrat în 
vigoare la 1 iulie a.c.

O să începem cu numărul 
de înlocuiri permise. Aici, 
textul nou spune că „în meci
urile echipelor naționale A, se 
pot efectua maximum șase 
înlocuiri de jucători”. în orice 
alte jocuri, un număr mai 
mare de înlocuiri se poate 
efectua în următoarele con
diții: ambele echipe să cadă 
de acord asupra numărului 
maxim de înlocuiri permise, 
iar arbitrul să fieTânformăt-. 

vară. Se pot dona treninguri 
și pantofi de sport sau bani, 
în contul special deschis în 
acest sens de Agenția Națio
nală pentru Sport la BRD. 
“Donațiile se pot face la cen
trul special amenajat la Sala 
Sporturilor Deva, care este

w
Donațiile se pot &ce la centrul 

special amenajat la Sala Sporturilor 
Deva.

Marius Simina, purt3tor de cuvânt 
al DSJ Hunedoara

>>

deschis zilnic între orele 8.0Q 
- 21.00. Materialele care vor 
fi colectate vor fi distribuite 
sinistraților după stabilirea 
de către DSJ, ANS și Consili
ile Locale a cantităților nece
sare pentru fiecare zonă afec
tată”, preciza Marius Simina, 
purtător de cuvânt al DSJ 

înainte de începerea jocului.
Dacă un jucător de rezervă 

intră pe terenul de joc fără 
permisiunea arbitrului, jocul 
va fi oprit, înlocuitorul va fi 
sancționat cu cartonaș galben 
și va părăsi terenul. Jocul va 
fi reluat cu o lovitură liberă 
indirectă de pe locul în Care 
se afla mingea în momentul 
opririi jocului.

în ceea ce privește deciziile 
arbitrului, noile reglementări 
prevăd că arbitrul își poate 
schimba o decizie care, după 
părerea sa sau ca urmare a 
unei consultări cu un arbitru 
asistent, nu este corectă, cu 
condiția ca jocul să nu fi fost 
reluat sau meciul să nu se fi 
terminat. i.

Hunedoara. Redacția sport a 
cotidianului “Cuvântul liber” 
se alătură demersului DSJ și 
invită sportivii profesioniști 
sau amatori să demonstreze 
că sunt persoane cu suflet 
mare și cu spirit umanitar 
care sunt dispuse să-și ajute 
semenii aflați în situații difi
cile.

FRF face 
donații

București.(C.I\J.) - FRF 
va dona, astăzi, alimente . 
victimelor inundațiilor 
ca reacție la criticile pre
sei care a semnalat că 
Mircea Sandu și Dumitru 
Dragomir nu au partici
pat la licitația de tricouri 
prilejuită de evenimentul 
„Seara Campionilor”.

Astfel, FRF va dona 
zahăr, mălai, și făină, 600 
de cutii de conserve de 
carne, o mie de litri de 
ulei și o mie de sticle de 
apă minerală, de 1,5 litri, 
se arată într-un comuni
cat al FRF. Mircea San
du și Dumitru Dragomir, 
prezenți la dineul ce a 
precedat Seara Campi
onilor, au părăsit sala 
înaintea licitației celor 
40 de tricouri ale 
jucătorilor..

Etapa VI (sâmbătă, 17 septembrie, ora 17.00) 
FCM Bacău - Poli iași

Etapa XI (sâmbătă, 29 octombrie, ora 15.00)
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• Victorie. Echipa de fotbal Rapid București 
a disputat duminică seara, la Anzerre, primul 
joc de verificare al noului turneu de 
pregătire din Elveția, impunându-se cu scorul 
de 5 - 1 (4 - 0) în fața reprezentativei Emi
ratelor Arabe Unite.(MF)

• Transfer. Wigan Athletic, echipa nou-pro- 
movată în Premier League, a ajuns la un 
acord cu sud-coreenii de la Chunnam Dra
gons, în privința transferului lui Adrian Nea
ga. Britanicii au plătit 1,2 milioane de dolari 
pentru fostul stelist.(MF)

Mutu, încântă I
Torino (MF) • Atacan- ; 

tul român Adrian Mutu : 
a marcat un gol în me- j 
ciul amical câștigat, du
minică, de formația sa, 
Juventus Torino, cu sco- î 
rul de 5 -1, în fața echi- | 
pei de amatori Pavia, i 
informează cotidianul î 
Gazzetta dello Sport. 
Tehnicianul Fabio Ca
pello l-a folosit pe Adri
an Mutu în a doua re
priză, fotbalistul român I 
făcând cuplu în atac cu j 
Marcelo Zalayeta. Mutu î 
a înscris al treilea gol al ; 
echipei sale cu capul, în i 
minutul 58, și a fost au
torul unei pase în .urma j 
căreia Zalayeta a marcat ș 
golul de 4 - 1 pentru Ju
ventus, în minutul 69.
Celelalte trei goluri ale i 
echipei torineze au fost 
înscrise de Gorini '36 •: 
(autogol), Ibrahimovici 
'44 și Spagnoli '87 (pe-
nalti). Pentru Pa
via a marcat Fa
sano, în minutul 
20. „Mutu în
cântă”, a no
tat 
jur
nalul 
italian, care men
ționează că fot
balistul ro
mân pare să 
fi renăscut.

Șansele sunt
s

■ Momentul psihologic 
al jocului dintre CFR 
Cluj - St. Etienne a fost 
lovitura de la 11 metri.

St. Etienne (MF) - Antreno
rul Elie Baup a declarat, luni 
dimineață, la sosirea în Fran
ța, că AS Saint-Etienne și 
CFR Cluj au șanse egale de 
calificare în turul următor al 
Cupei UEFA Intertoto, după 
remiza de la Cluj, scor 1 - 1, 
informează site-ul oficial al 
grupării franceze. „Am dis
putat un meci dificil. Românii 
s-au bazat pe faptul că sunt 
jucători atletici, iar terenul 
nu a fost foarte bun. Cred că

Nlclas Jensen

Un danez 
la Fulham 
Londra (MR - inter
naționalul danez al 
echipei Borussia 
Dortmund, Nidas 
Jensen, a semnat un 
contract pe două 
sezoane cu dubul 
Fulham, a anunțat 
duminică, agenția 
engleză PA citată de 
AFP. Valoarea trans
ferului nu a fost dată 
publicității. Jensen, 
care a jucat alături 
de Borussia Dort
mund 43 de meduri 
în două sezoane în 
campionatul Germa
niei, a mai evoluat la 
echipele Manchester 
City, FC Copenhaga 
și PSV Eindhoven. 
Borussia Dortmund ă 
avut sezonul trecut 
grave probleme 
financiare, iar vân
zarea de jucători a 
mai scos puțin dubul 
german la liman.

„Galbene" și „roșii"
București (MF) - în edi

ția 2004-2005 a Diviziei A 
arbitrii au acordat un to
tal de 1.082 de cartonașe, 
pe primele trei poziții ale 
clasamentului echipelor 
cu cele mai multe avertis
mente figurând Poli Iași 
(83 de cartonașe), Rapid 
(76) și Apulum (75). Cele 
mai puține cartonașe gal
bene le-a primit Bacău, 
care a încheiat sezonul cu 
doar 52 de astfel de aver
tismente. Arbitrii au acor
dat în sezonul precedent 
79 de cartonașe roșii, din
tre care 54 în tur și 25 în 
retur. în clasamentul car
tonașelor roșii conduce Apu
lum, cu 10, ultima poziție 
Bacău, Brașov, Cluj, Bis
trița și Steaua cu câte trei.

Iși revin prin turnee internaționale
■ După epuizantul med 
cu Croația, tenismenii 
români sunt prezenți la 
competiții europene.

Daniel Neacșu
daniel, ne acsuglnformmedla.ro

Stuttgart - Tenismanul An
drei Pavel, cap de serie numă
rul 12, este calificat direct în 
turul doi al turneului de la 
Stuttgart, dotat cu premii în 
valoare totală de 611.250 de 
euro, a anunțat site-ul atpten- 
nis.com. în turul secund, Pa
vel îl va întâlni pe învingă
torul partidei dintre germa
nul Simon Greul, jucător ve
nit din calificări, și cehul 
Tomas Zib, partida disputându- 
se aseară. Tenismanul Răzvan 

momentul cheie al meciului a 
fost penaltiul apărat de Janot. 
Acesta a dat puțină încredere 
echipei, care a știut să profi
te și să înscrie. Remiza este 
bună pentru retur, dar șanse
le sunt egale”.
CFR peste Neuchatel

Baup consideră că CFR 
Cluj este mai bună decât Neu
chatel. „Românii sunt mai 
puternici decât Neuchatel, așa 
că va trebui să fim atenți. Ei 
sunt jucători puternici și ex
perimentați care știu să ges
tioneze bine momentele bune 
și slabe. Ne vom pregăti bine 
pentru meciul tur, sperând că 
stadionul va fi plin”, a spus

Baschetul
■ Naționalele feminine 
și masculine se pregă
tesc pentru puternicele 
turnee internaționale.

Brașov (MF) - Echipa națio
nală de baschet feminin s-a 
reunit luni, la Brașov, în vede
rea susținerii unui stagiu de 
pregătire montană și a câtor
va turnee de verificare, înain
tea participării la turneul fi
nal al Campionatului Euro
pean din Turcia (2-12 septem
brie). „Există câteva absențe 
motivate. E vorba despre Mo
nica Broszovsky, care s-a că
sătorit recent și este în luna 
de miere, despre Ambruș Er- 
szebet, care este însărcinată și 
despre Florina Pașcalău, ca
re acuză probleme serioase la 

calificări. Dacă va trece de 
Berlocq, Sabău îl va întâlni, 
în faza următoare a competi
ției, pe cehul Jiri Novak, cap 
de serie numărul 6, care a fost 
direct acceptat în turul doi. 
în Olanda

Victor Hănescu, cap de se
rie numărul 6, îl va întâlni pe 
olandezul Steven Korteling, 
beneficiarul unui wild-card, 
în runda inaugurală a turneu
lui de la Amersfoort, dotat cu 
premii în valoare totală de 
323.250 de euro. Dacă va trece 
de Korteling, Hănescu va ju
ca, în faza următoare a com
petiției, cu învingătorul par
tidei dintre un jucător venit 
din calificări și Agustin Cal- 
leri. în proba de dublu, pere
chea Victor Hănescu/Gabriel 
Kt—--- «-4A1-1 «itMvnnl

Baup. Mijlocașul Julien Sabie 
spune că echipa sa ar fi tre
buit să aibă un început de

Românii sunt mai puternici decât 
Neuchatel, așa că va trebui să &n 
atenți. Ei sunt jucători puternici și 

experimentați care știu să gestioneze 
bine momentele bune și slabe.

Elie Baup

meci mai bun. „începutul nos
tru de meci a fost foarte deli
cat, mai ales că am primit gol 
și s-a dictat un penalti împo
triva noastră. Am fost prea 
inhibați, iar faptul că Janot 
a apărat acel penalti ne-a re
pus pe drumul cel bun. Am 

îșî reintră în drepturi
ligamentele genunchiului. Asta 
ne încurcă puțin planurile, 
urmând să găsim o altă jucă
toare pe postul de pivot”, a 
declarat președintele FR de 
Baschet, Carmen Tocală Bră- 
nișteanu. Pe 29 iulie, naționa
la feminină va pleca în Bul
garia, la un turneu de verifi
care alături de echipa țării gaz
dă, Germania și Spania. Alte 
turnee din program sunt cele 
din Cehia (plecare pe 2 au
gust), Turcia (9 august) și Gre
cia (25 august). „Din Grecia, 
vom pleca direct la Europene”, 
a încheiat președintele FRB.
S-au reunit și băieții

Naționala de seniori s-a reu
nit, sâmbătă, în vederea par
ticipării la un turneu amical, 
în Egipt. „Marți seara vom 

reușit să egalăm printr-o ac
țiune frumoasă a lui Piquion- 
ne. în repriza secundă, am 
avut câteva ocazii. în pofida 
avertismentului lui Elie Baup. 
care ne-a prevenit de exp» 
riența echipei adverse, noi 
am fost prea timorați”, a afir
mat Sabie.

Jucătorul Didier Zokora 
consideră că echipa sa a făcut 
un meci bun. „Este bine că 
am obținut un rezultat pozi
tiv în România și cred că am 
făcut un meci bun. Ne aflăm 
într-o Situația favorabilă în 
vederea meciului retur, dar 
suntem prudenți deoarece 
CFR este o echipă agresivă”, 
a afirmat Zokora.

pleca spre Cairo, cu avionul, 
de unde vom ajunge la Alexan
dria, cu autocarul. A fost ciu
dat că organizatorii nu ne-au 
dat un program până acum^ 
spunându-ne doar că vom primft 
toate informațiile la sosirea 
pe aeroportul din Cairo. Prin 
urmare, nu știm cu cine ju
căm și nici când. Știm doar că 
e posibil să fim șase echipe la 
turneu și că ne întoarcem pe 
27 iulie”, a declarat antreno
rul secund al naționalei, Ho- 
ria Rotaru. Din lotul național 
masculin absentează Bogdan 
Popescu (accidentat), Rareș 
Apostol, rămas acasă cu soția, 
care trebuie să nască și Cătă
lin Burlacu și Virgil Stănescu, 
ambii aflați în negocieri cu 
cluburi din străinătate pentru 
contracte în viitorul sezon.

acsuglnformmedla.ro
nis.com


• Cuvântul Liber a pregătit pentru tine 
un Mega-eveniment!

• Când: Vineri, 22 iulie, ora 19
• Unde: Terasa Restaurantului Perla de 

la Poalele Cetății
• Cine: CeLe mai frumoase sportive din 

județul Hunedoara

• Personalități ale vieții sportive și 
mondene din peisajul local

• Artiști locali și o trupă de 3 băieți cu 
prestanță națională

• O prezentare de modă
• Premii, multă voie bună și... nelipsitul 

foc de artificii

• Pentru ca show-ul să fie complet, tot cu 
această ocazie vor fi anunțați cei 2 câș
tigători ai sejurului la mare, precum și 
CeL mai norocos votant al concursului 
„Votează Miss Sport Cuvântul Liber!”

• Vineri, vino la Mega-evenimentul „Miss 
Sport Cuvântul Liber”!

J[IJMiiH rilVÂNTIII
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Vând ap. 1 camera (01)

<Mrt «Mh Hi Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabllă Imediat, preț 180 milioane lei 
'«j rayreai Grande)

Vând garsoniere (19)

«mm dec, et 2, balcon, bloc cără
midă bire întreținută mobilată tel 0732/660160, 
211587. (Evrika)
«mm Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, et 
1 și 2, ocupablle Imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
•dac, Mopfet mobilați, geam temopanGealan, 
mobilă nouă tv color, frigider, aragaz, totul nou, 
et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 euro, 
0745.411.448 (Agenția Imobiliari Nr. 1)
•VM aaraonM, confort 1, dec., bucătărie, 
baie, balcon Închis, ocupabllă Imediat zona b- 
dul Decebal, bl. 15, tel. 0741/154.401, 227342, 
(seara). (Garant Consulting)
•mm Ftață etaj 3, decomandată, 30 mp, apo
metre, bucătărie modificată, gresie, faianță, 
mochetă, preț 710 mii, negociabil (71 000), tel. 
0723/251498,0745/302200.  (Fiesta Nora)
• mm Bajda, etaj 2, dec., ST 30 mp, parchet 
laminat gresie, faianță, bucătărie mare cu bar, 
contorizări, prefer schimb cu 2 camere, tn zona 
Gojdu + diferență, preț 69.000 RON, tel. 
0788/165702,0788/165703. (Fiesta Nora)
• mm Zao*Mcu, dec., balcon închis, 
contorizări, parchet ocupabllă Imediat preț 
70.000 RON, tel. 0788/165703,232808,078^165702. 
(Fiesta Nora)
■uitaacantanl Deva, decomandată, balcon 
Închis, termopane, parchet de stejar, hol central, 
debara, baie mare, necesită renovare, preț 
79.000 RON, 0788/165704,232808. (Fiesta Nora) 
■hm ZandkMcu, dec, etaj 1, ocupabllă Ime
diat 650 millei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•mi U. Eminescu, dec, amenajată, et. 1, 
ocupabllă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985258 (Rocan 3000)
«mm Dada, bloc cărămidă, et 1, dec, contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•mm Mărtaț dec, mobilată, balcon Închis, et 
1,700 mii. Ier. 235208,0721/744514. (Rocan 3000) 
•mm Mârârt, vedere la stradă, liberă, 550 mil. 
lei, neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000) 
•nfertt «xc«pțtonalA! 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)
•Deva, cartfer Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
«fecanancfeta, mm Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Tel. 0722/624091. (Casa Grande) 
•dac, ata| 2, complet contorizată, formată din 
cameră, hol, baie, Aleea Romanilor, preț 330 mil. 
lei, neg., tel. 223400,0743/103622,0720/387896.  
(Casa Betania)
•dec, SM>eMă mare, parchet balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu Interfon, Decebal, 
preț 700 mil. lei, neg., tel. 223400,0724/169303, 
0741/120722. (Casa Betania)

•garsoniera 2 camere, contorizări, gresie, 
faianță, repartitoare, parchet baie cu cabină de 
dus, recent renovată, Aleea Romanilor, preț 500 
miUei, 0743/103622,0724/169303.(Casa Betania) 
•decomandată, 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent gresie și faianță 
Spania, termopane, convector pe gaz șl boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
•dac, 2 camere+bale, parchet gresie, faianță, 
termopan, ușă metalică, zugrăvită In lavabil, 
apometre, gaz contorizat Preț 600 mii, neg, tel. 
228540,0722/568938 (Ella)
■eanddec, zona Gojdu, parchet gresie, faianță, 
zugrăvită tn lavabil, gaz contorizat apometre, 
balcon, preț 465 mii, neg, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•Mnddac,zoM Dacia, 2 cam.+baie, et 3, gresie, 
faianță, apometre, gaz contorizat, ocupabilă 
imediat preț 550 mii, neg, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•dec, zona Dorobanți, apometre, gaz contorizat, 
gresie, faianță, parchet laminat, zugrăvit in la
vabil, ușă metalică, termopan, ocupabilă ime
diat 690 mii, neg, tel. 228540,0722/568938 (Ella) 
•zona Dada, dec, modificată, gresie, faianță, 
contorizări, st 30 mp Preț 470 mii, neg, tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)
•ama Decabat etaj 1, contorizări, amenajată, 
25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939,0726/269713. 
(Eurobusiness)
•zonă buiă Hunedoara, semidec, parchet jalu
zele, 21.000 ron, 718833,0740/130413. (Partener) 
«dbacuibaă 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) 
■dac, zonă centrală ofer plata imediat tel. 
0740/126020 riMma-ln-ASt

Vând ap. 2 camere (03)

•ugent dec, et 2, contorizări, gaz 2 focuri, bloc 
cărămidă vedere bulevard, preț 1,140 mid. lei, 
tel. 0721/055313. (Prima-lnvest)
•zona Zamfirescu, balcon închis, et. 1, 
contorizări, parchet preț 850 mii. neg, tel. 
0742019418 (Prima-lnvest)
•zima Gojdu, contorizări, balcon închis, et 1,850 
mii., neg, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest) 
•zona L Maniu, et 3, dec, contorizări, parchet 
balcon închis, preț 900 mii. neg, tel. 0742/019418 
(Prima-lnvest)
■mm Dada, et 3, ușă metalică parchet lamelar, 
contorizări, ocupabil imediat preț 650 mii, neg., 
tel. 0721/815781. (Prima -Invest)
•zom Dată, et 3, semidecomandate, fără 
îmbunătățiri, apometre, balcon inchis, 720 mii. 
lei, tel. 206003. (Mimason)
■m PoBția Municipiului Deva, et 2, semideco
mandate, neamenajat stare bună preț 920 mii. 
lei 206003. (Mimason)
•mm pieței decomandate, et 3,58 mp, balcon 
inchis, contorizări, liber, preț 1,15 mid. lei, tel. 
0745/159608 215113. (Mimason)
«m Gofrta, semidecomandate, et 3, bucătărie 
mărită gresie, faianță contorizări, parchet palu- 
xat balcon închis, preț 950 mii. lei, tel. 206003. 
(Mimason)
•mm centrală semidecomandate, et 3, neame
najat apometre, gaz 2 focuri, debranșat termic, 
950 mii. lei, tel. 0745/640725,206003. (Mimason) 
■ama AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei. neg. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•mm Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
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•ocufț mm piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil Imediat preț 28000 euro, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
•mm Mm 18 etaj Intermediar, parchet bale, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mil., neg. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zom N. Bălcescu, etaj Intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii., 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrata, I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. TeL 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
•eemldecMnandate, ata. Belan, CT, gresie, 
faianță balcon, vedere deosebită 660 mil. lei, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
•mm Favorit decomandate, amenalat modem, 
preț 1,1 mid. lei, negociabil, tel. 231212, 
074Q/013971. (Garant Consulting)
•zona Uceidul 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)
•Dada, 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786578 (Agenția 
Imobiliară Nr.l)
•Zamlfreecă decomandate, et bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
•Gojdu, decomandata, et bun, parchet gresie, 
faianță, lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497618 (Agenția Imobiliară Nr. 1) 

•decomandate, Mng, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)
•Aleea criptad, semidec, et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță termopan, balcon închis. Preț 
neg. Tel. 0788/497.618 (Agenția Imobiliară Nr. 1) 
•etaj 3, circuit gresie, faianță balcon închis, 
contorizări, bine întreținut Zamflrescu, preț 980 
mil. lei, tel. 223400,0724/169303 (Casa Betania) 
•eta| ă decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet bine întreținut, zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg., tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)
•etajă balcon închis, contorizări, gresie, faianță 
bine întreținut zona Aleea Pescarilor, preț 970 
mii. lei, neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0720/387898 (Casa Betania)
■zona Hacului, decomandate, vedere tn două 
părți, balcon mare, gresie, faianță preț 1.050 mil. 
lei negociabil, 105.000 RON, tel. 232808 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• Gojdu, contorizări, modificări la bucătărie, 
gresie, faianță parchet balcon închis, vedere tn 
2 părți, st 50 mp, bine întreținut preț 87.000 RON, 
tel. 0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora) 
•zom Emtoaaou, decomandate, etaj 2, balcon în
chis, contorizări, parchet laminat gresie, faian
ță amenajat șl modificat deosebit, preț 68000 
RON, tel. 0788/165704,0723/251498 (Fiesta Nora) 
•zom Emineocu, la stradă Ungă ANL, etaj 3 
balcon închis, apometre, gaz contorizat, geam 
la bale, ocupabil tn 24 ore, preț 67500 RON, tel. 
232809,0745/302200. (Fiesta Nora)
•zom Dada, etaj 3 ST 50 mp, cu balcon inchis, 
parchet faianță gaz 2 focuri, apometre, preț 
73.000 RON, tel. 0788/165702,0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• mm Emtoeecu, etaj 1, semidecomandate, 
balcon, termopan, bucătărie modificată 
contorizări, preț 60.000 RON, tel. 0788/165704,

3. (Fiesta Nora)
• zom Bâtoeacu, etaj 2', decomandate, termo
pan, centrală termică parchet gresie, faianță 
Dine întreținut preț 115.000 RON, tel. 
0788/165703,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zom pieței bloc de cărămidă etaj Interme
diar, decomandate, parchet, contorizări, fără 
modificări, ocupabil Imediat preț 36.500 euro, 
tel. 0788/165704,0788/165703.  (Fiesta Nora)
• zom Decobal decomandate, termopan, 
parchet gresie, faianță ușă stejar, apometre, 
gaz 2 focuri, preț 110.000 RON, tel. 0788/165703, 
232808 0788/165702. (Fiesta Nora)
•semidec, zom Uzo, et 1, apometre, gaz contor
izat gresie, faianță balcon inchis, preț 540 mii, 
neg., tel. 228540,0745/653531. (Ella)
•doc, zom Bejan, et intermediar, fără mari 
îmbunătățiri, preț 340 mii, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•zom Bălcescii, et 2, apometre, gaz contorizat 
2 focuri, faianță balcon mare închis, parchet, 
zugrăvit proaspăt ocupabil imediat preț 800 mii, 
neg., tel. 228540,0746/65353 L (Ella)
•semidec, zom Imp. Traian, parchet gresie, 
faianță balcon mare, apometre, gaz contorizat 
preț 890 mii, neg., tel. 228540,0745/653531. (Ella) 
•In drcutt, zona b-dul Dacia, gaz contorizat 
apometre, parchet balcon închis, faianță bloc 
cărămidă preț 850 mii, neg., tel. 228540, 
0745/653.531. (Ella).
•zom 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) 
•zom Zamfirescu, decomandate, et. 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
•decomandata, cărămidă gresie, faianță 
parchet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, 
preț 870 mii. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
•zom 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)
•dec, et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
•zom L Maniu, etaj intermediar, amenaiat con
torizări, parchet gresie, faianță vedere deose
bită Preț 1,200 mid. lei, tel 0745-666447. (Rubin’s 
Home)
•zom Bălcescu, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet, merită văzut. 
Preț 770 mii. lei, tel. 0745-666447. (Rubin’s Home) 
•zom Dada, termopan, centrală termică gresie, 
faianță lamelar. Preț 800 mii. lei, tel. 0745-666447. 
(Rubin’s Home)
•zona LBaaSut decomandate, amenajat recent, 
contorizări, parchet ocupabil imediat preț 1,030 
mid. lei, tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
•zom 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)
•zom Kogălniceanu, în 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 uttracenbală vedere la cetate, modificat, 
st 65 mp, 2 balcoane, parchet nou, merită văzut, 
etaj intermediar, preț 1,250 miliarde lei, telefoane 
n7ACSKM47 0777-744071 (Rubin's Mnmpi

•■oniidocomMdMs,zoMtmpăratulTralan, preț 
900 milioane lei, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
•decomandate, URacuiuL gresie, faianță 
parchet lamelar, lavabil, balcontnchls, preț 1,020 
mid. lei, neg. Tel. 0723/829060, 0746/891619. 
(Eurobusiness)
•M*er ofertai 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) 
•decomandata, ata| 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1350 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande) 
•eenddecomandaM) contorizări, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869918 (Casa Grande) 
•oemidecomandata, contorizări, gaz, apă etaj 
Intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
tei, neg. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•Dova, 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)
•MM MM 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) 
a doc, termopane, parchet laminat

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)

nonă bună, în Deva de preferință etaj Interme
diar, plata Imediat 0745/253662,211587. (Evrika) 
•wgenl zonă bună plata Imediat tel. 215212. 
(Prima -Invest)

Vând ap. 3 camere (05)

•mm L Maniu, în L-url, et Intermediar, multiple 
amenajări șl modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bal, preț negociabil, ocupabil Imediat 
tel. 211587,0723/660168 (Evrika)
•zom bduL N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil in 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika) 
•zom Dorobanți et. 2, centrală termică fără îm- 
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1X5 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika) 
•zom Progresă, et. 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 13 mid. 
lei, negociabil, tel. 211587,0745/253662. (Evrika) 
•zom <L 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) 
•ngenl decomandate, zona pieței, parter, vad 
comercial, Ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg, tel. 0726/826624. (Temporis) 
•zom Docebal 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)
•zom Piață decomandate, balcon mare închis 
cu beci, vedere In 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 4/33 m, balcon inchis, gresie, faianță, 
parchet nou, termopane, forme rlglps cu spoturi, 
ușă metalică, preț 2.200 mii. lei neg, 220.000 RON, 
tel. 0788/165702,0723/251498 (Fiesta Nora)
• zom Bălcescu, etaj intermediar, semideco
mandate, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, rigips, spoturi, 36300 euro, negociabil, 
tel. 232809,0788/165703. (Fiesta Nora)
•zom Goțdu, semidecomandate, balcon cu 
debara, centrală termică, parchet, gresie, 
faianță instalații sanitare schimbate, ocupabil 
imediat, preț 130.000 RON, tel. 232808, 
0724/524452. (Fiesta Nora)
•zom 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, dec, et. 3, zona Minerului, parchet, 
gresie, faianță contorizări, preț 950 mii, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)

•dec, hol central, balcon inchis cu termopan, 
contorizări, mobilă dormitor nouă ocupabil 
imediat, preț 1,030 mid. lei, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
•zom Dada, et 1, sdec., parchet, contorizări, 
preț 720 mii. lei, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest) 
■zom piață bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, neg. 
Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
•zonă idtracentrală bloc cărămidă amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
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) 
•dec, 2 băi, 2 balcoane, faianță apometre, gaz 
contorizat interfon la scară preț 1,100 mid. neg., 
tel. 228540,0745/653531. (Ella)
•dec, zom Mărăști, 2 băi, 2 balcoane, bucătărie 
modificată gresie, faianță instalații sanitare noi, 
ușă metalică vedere în trei părți, sau schimb cu 
ap. 2 camere, 1,400 mid, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•semidecomandate,etaj 1, str. Scărișoara, cu 
CT, parchet, ocupabil imediat, 26.000 euro, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
•decomandate, bucătărie, faianță gresie, 2 băi 
cu faianță și gresie, 2 balcoane, garaj, boxă zona 
Dallas, preț 23 miliarde lei, negociabil. Tel. 
0741/154401,227 542 (seara). (Garant Consulting) 
•decomandate, bucătărie, faianță 2 băi cu 
faianță balcon, etaj intermediar, zona împăratul 
Traian, preț 45.000 euro, negociabil, tel. 
0741/154401,227 542. (Garant Consulting)
•zom 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) 
•zom Eminescu, decomandate, et. 3, 2 băi, 
balcon inchis, cămară debara, parchet peste 
tot, gresie, faianță preț 1,450 mid. lei, tel. 215113, 
0745/159608. (Mimason)
•zom Zamfirescu, decomandate, parter, pre- 
tabil birouri, sediu firmă cabinet, preț 38.000 
euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
•zom Gojdu, semidecomandate, et 1, bucătărie 
modificată, parchet laminat contorizări, preț 13 
miliarde lei. tel. 0745/159608 (Mimason)

•zom L Creangă decomandate, et. 3, 2 băi, 
balcon închis, contorizări, neamenajat, preț 
45.000 euro, tel. 215113. (Mimason)
•zom Llceid de Muzică decomandate, parter 

înalt cu balcon închis, contorizări, gresie, faianță 
garaj, preț 1,6 mid. lei. 0746/640725. (Mimason) 

•zom NSortța, semidecomandate, parchet peste 
tot, gresie, faianță contorizări, calorifere noi, 
termopan peste tot, ușă metalică aer 
condiționat, et. 4, cu țiglă preț 13 mid. lei, tel. 
0740/173103. (Mimason)
•1 Decembrfe, modificat, termopan, gresie, 
faianță balcon de 10 m, st 65 m. Preț 40000 euro. 
Tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
•zonă ultracentrală parchetat total, bale și 
bucătărie cu gresie șl faianță bine întreținut, 
contorizări. Preț 36.000 euro, tel.0745-666447. 
(Rubin’șHome)
•docomandaio, idtracantral împăratul Traian, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)
•decomandata, ultracontrak 1 Decembrie, ame
nalat, gresie, faianță termopan, contorizat total, 
preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)
•zom Minoratul, decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, bale, noi, balcon închis, CT, parchet, 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zom Dada, semidecomandate, contorizări, 
parchet, gresie în baie, bucătărie, ocupabil 
Imediat, preț 850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
mom 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 cenirală decomandate, 2 băl, gresie șl 
faianță In bucătărie șl bale, laminat, CT, balcon 
închis, ST 87 mp, preț 1380 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 
•zonă centrală Hunedoara, semidec, centrală 
termică balcon închis, gresie, faianță parchet, 
preț 7.0000 RON, 718833,0745/376077. (Partener)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

•urgent, zonă centrală contorizări, gresie, 
faianță s 100 mp, hol central, 2 băl, balcon, garaj 
20 mp, boxă foarte îngrijit preț 2300 mid. neg., 
tel. 0726/826624 (Temporis)
•zom UBaculul decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băl, contorizări, preț 13 miliarde 
lei, neg. Tel.235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
•zonă centrală l. Creangă superamenajat la 
chele, et 2,2 băl, ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, neg. Tel. 235208 0721/985258 
(Rocan 3000)
•zom Idilicului 2 băl, 2 balcoane, lavabil, 
contorizări, preț 1,450 mid. lei, tel. 224926, 
0788/361782. (Garant Consulting)
•zom b-<M Decebal, et4/7, neamenajat. Preț 
1,6 mid. lei, tel. 0745466447,0740-232043. (Rubin’s 
Home)
•zom Bălcoacu colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajat. Preț 35000 euro, tel. 0745-666447,0254- 
234401. (Rubin's Home)

•decomandate zom 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 dac, hol central, et 3,2 băl, 2 balcoane, 
preț 42.000 euro neg., tel. 0742/019418. (Prima- 
lnvest)
•zonă centrală Huriedoara, dec, centrală 
termică faianță gresie, Interfon, preț 85.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)
• zom Piața centrală semidecomandate, zonă 
liniștită bloc de cărămidă centrală termică aer 
condiționat, parchet mici modificări la 
bucătărie, preț 40.500 euro, negociabil, tel. 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)

Vând case, vile (13)

•sta. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere * diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika) 
■zom 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 sfii 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.0745- 
666447. (Rubin’s Home)
•3 camere In Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct, zonă centrală preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624 (Temporis)
•zonă amtrală 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 23 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)
•zom Călugăririi 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 
miliarde, lei, Telefon 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
•Deva, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
centrală st 400 mp, preț 68000 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)
•zom Eminescu, 2 camere, baie, bucătărie, 
curte betonată grădină, gaz, canalizare, ST 700 
mp, preț 2,6 mid. lei, tel. 231212, 0740/013971. 
(Garant Consulting)
•zonă centrală P+1 +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. 228.540, 
0745/653.531. (Ella)
•Deva, P+l p - garaj, 1 cameră baie, bucătărie, 
cămară pivniță 2 băi cu jacuzi, terasă 60 mp, ct 
nouă garaj dublu, intrare separată la mansardă 
sc 140 mp, p+m st.600 mp, construcție foarte 
modernă preț 118.000 euro, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•zom Zăvoi 2 camere, bucătărie, baie, camere 
5x4, cămară centrală termică canalizare, 
calorifere noi gresie, faianță st 150 mp, preț 
1850 mid., tel. 228540.0722/566.938 (Ella) 

eugeni Solmuș, 3 camere, bale, bucătărie, 
living, curte șl grădină st 1800 mp, preț 35.000 
euro neg,, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
•3 camere, pretabllă pentru activități comer
ciale, în Sîntuhalm, curte, grădină st 500 mp, 
apă, curent electric, gaz metan, la sosea, preț 
100.000 euro, tel. 223400, 0741/120722, 0724/ 
169303 (Casa Betania)
•casă p+l4 camere, 2 băl, 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 
lamelar, CT 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 cu plata Imediat casă cu grădină în 
Deva sau Simeria, tel. 215212. (Prime-invest)

Vând case de vacanța (15)

•In Omthdtă st 1200 mp, livadă anexe, 
magazie, acces auto, preț 380 mii. neg, tel. 
228540,0722/566.938 (Ella)

Vând case ia țară (17)

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

•zom Bânău, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent fântână In curte, preț 350 mii. 
lei, neg. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zom Lainic, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii, lei, negociabil. Tel. 235019,0727/707880. 
(Casa de vis)
•zom Doin, 2 camere, hol, cărfiară proiect 
pentru o altă casă, preț 550 mii. lei, negociabil. 
Tel.235019,0724/508610. (Casa de Vis)
•zom Bălța, 2 camere, cămară, hol închis, 
anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 mii. lei. Tel. 
235019,0727/707880. (Casa de Vis)
•la 14 km de Deva, Ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, liva
dă st 1 ha 500 mii. neg, 0726/826624. (Temporis) 
•la 7 km de Deva 2 corpuri, unul format din: 
bale, hol, sufragerie, domnitor; 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)
•ta 6 km de Hunedoara, zonă pitorească baie cu 
duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță anexe, gaz, apă, fosă septică curte 
betonată grădina st 1700 mp, renovată preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)
•8 Iun 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, 
0722/568938 (Ella)
•zom Dobra, 3 camere, baie, hol, bucătărie, 
anexe, grajd, 1 ha pământ arabii +1 ha livadă 
sobe de teracotă podele, fântână acces cu 
mașina la drum, preț 720 mil., tel. 228540, 
0745/653.531. (Ella)
•10 km Simeria, 3 camere, bucătărie, bale, 
cămară debara, hoi, 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. 228.540,0745/653.531. (Ella)
•ta 5 km de Deva. 2camere+2 camere nefinsate, 
baie, bucătărie, apă caldă (instant), hidrofor, st. 
.1600 mp, preț 850 mid. neg., tel 228.540, 
0722/566.938 (Ella)
•ta 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp. preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
•In Bohott, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând teren (21)

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

•4300 mp, Intravilan, pe Prelungirea Vulcan, f.s. 
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, tel. 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•toc Tlmpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent, preț900 
mii. lei, neg, tel. 0788/497.615. (Agenția imo
biliară Nr. 1)
•parcele de teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•Deva, 2800 mp, fs 16 m, apă, gaz, canalizare, 
curent preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
•Simeria, ta 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.l)
•Intravilan, zom DN7, st 3300, fs 50 mp, apă gaz, 
curent, toate facilitățile, preț 24 euro/mp, tel. 
0745-666447. (Rubin’s Home)
■intravlan, zom Prelungirea Vulcan, st 5200 mp, 
fs 140 mp, se parcelează preț 8 euro mp, tel. 
0745-666447. (Rubin’s Home)
•Intravilan, zom Prelungirea Vulcan, st 5.000 
mp, fs 150 mp, curent gaz în apropiere, apă 
acces la două drumuri, preț 7,5 euro mp, tel. 
0745-666447. (Rubin’s Home)
•zom Zăvoi st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
•intravilan la DN 7, suprafață totală 3000 mp, fs 
48 metri, toate utilitățile, zonă comercială exce
lentă Sîntuhalm. zona Motel Alaska. Tei. 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 scos din circuitul agricol, st 7900 mp, 
front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7, in 
spatele noii fabrici de biciclete, preț 5 euro/mp, 
230221,0740/914688 0720/370753. (Casa Betania) 
•intravilan, 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. (CasaBetania) 
•intravilan, st 5700 mp, la DN 7, situat între 
Sîntandrei si Sîntuhalm. front stradal 35 metri.

•Intravlan, st 500 mp, front stradal 17 metri, apă 
gaz metan, curent electric și canalizare, în zonă 
Zăvoi, preț 20 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (Casa Betania)
•Hravlan, st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate și parcela, zona liceului 
Traian, preț 15 euro/mp, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
•Intravltan, 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 pontau închiriat apartament 2 camere, 
mobilai Al. Armatei, P, contorizări, repartitoare 
100 euro/lună tel. 0745/367893. (Gara,. 
Consulting)
•ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
decomandate, P., cu balcon, zona Caragiale, 
mobilat sau nemobllal zugrăvit contorizări. tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
•ofer pontau închiriat apartament 2 camere, zo
nă centrală mobilat utilat contorizări, preț 100 
euro, 231212,0740/013971. (Garant Consulting) 
•ofer pontau închiriat apartament 2 camere, 
semidecomandate, contorizări, mobilat zonă 
centrală preț 90 euro, tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)
•ofer ap. 3 camere, zona Dorobanți, amenalat 
ultramodern, utilat cu aparatură casnică 
modernă preț 450 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consultlng) 1
•ofer ap. 3 camere, zona Eminescu, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică mobilă și utilități 
ultramoderne, preț 350 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consultlng)
•zom Zăvoi s 500 mp, preț nea, facilități. Tel. 
0726/269718 0746/891619. (Eurobusiness) 
•HravBatK prstabl construcție bloc de locuințe, 
2560 mp, fs 20 mp, toate facilitările, zona Doro
banți, preț 24 euro/mp, 0745/640725. (Mimason) 
■Intaavltaiv rana Ceangăi loc de casă 715 mp, 
toate facilitățile, preț 37.000 euro, tel. 
0745/640725,0740/173103. (Mimason) 
•krtmritan, zona Prelungirea Vulcan, loc de 
casă 857 mp, fs 14 m, fântână pe teren, seră 
beci, preț 540 milioane lei, teE 0745/640725. 
(Mimason)
•IntaavItaii, 1427 mp, apă gaz, curent, 
canalizare, zona 700, fs 40 m, preț 15 euro/mp, 
tel. 0745/164633. (Mimason)
•ZOM Zăvoi Intravilan, ST 461 mp. Tel. 235019, 
0724/508610. (Casa de Vis)
•IntaMl 1200 mp, posibilități apă gaz,
curent preț 8 euro/mp, tel. 718833,0746/093073. 
(Partener)
•urgent MravBan, 1800 mp, fs 15m, facilități 
apă gaz, curent zona Zăvoi, preț 23 euro/mp, 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

cumpăr teren (22)

•cumpăr rfui în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc. Tel. 0745/253662,211587. (Evrika) 
•urgenl 5 hectare, Intravilan la șosea, Deva sau 
împrejurimi, plata Imedlaț tel. 215212. (Prima 
-Invest)

Vând spații comerciale (25)

•vând lodetiti comercială 420 mp, piață Dacia, 
hală comercială deosebită preț deosebit, po

sibilități rate. Teb.0723/419974. (Casa Grande)

Alte imobile (27)

•fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care I 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5300.000,000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliarii Nr.l Deva)
•zonă turisBcâ 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 product!», 220 mp, beva, cu platformă 
betonată 150 mp, curent trifazic, toate 
facilitățile, preț 95.000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)

Chirii imobile (29)

•m 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 dec, complet 
mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ lună 
Tel. 235208 0721/985258 (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. 0726/53833, 0741/ 
070106. (Eurobusiness)
•oferim spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală zona depozitelor, prețuri neg.. Tel. 
0726/523833,0741/070106. (Eurobusiness)
•ofer spre închiriere spațiu corn., suprafață de 
250 mp, totul nou, gresie, faianță termopan, 
centrală termică pretabil pentru sediu firmă, 
depozit restaurant preț 1800 euro, 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 garai 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 0745/253413,2060(0. (Mimason) 
•ofer ap. 3 camere, mobilat utilat contorizări, 
zonă Mărăști, preț 200 euro/lună 0745/266071. 
(Mimason)
•caut garaontată sau ap. 2 camere, (ne)mobilat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
•Ofer In regim hotelier cameră mobilată in 
Deva, 700.000 lei/zi, 0722/564004. (Prima- invest) 
•ofer spațiu comercial 22 mp, cameră+baie, 
parter, zona piață Deva, amenajat occidental, 
preț 150 euro/lună tel, 215212. (Prima-lnvest) 
•garsonieră mobiată zona Ștrand, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•casă 3 camere, bucătărie, baie, încălzire cer, 
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 ap, 2 camere decomandate, centrală ter
mică proprie, geamuri termopan, complet mo
bilat și utilat cu aragaz, frigider, tv, mașină de 
spălat automată zona I. Creangă preț 250 euro/ 
lună 0743/103622,0720/387896. (Casa Betania) 
•ofer pențni închiriat ap. 2 camere, zona Dacia, 
contorizări, gresie, faianță parchet mobilat 100 
euro, 0745-666447. (Rubin’s Home)
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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.
• drcut, balcon închis, parchet laminat, gresie, 
faianță, ușă metalică, modem amenajat, bdul 
Dacia, Deva Tel. 0745/039628.
• decomandat*. balcon. 48 mo. contorizări. 
Deva, Gojdu, preț 780 milioane lei. Tel. 
0745/888619,227661.
• decomandata, contorizări, balcon închis. 48 
mp, zona Astoria, preț 90Q milioane lei, nego
ciabil. Tel. 074Q/210780.
• decomandate, contorizări, repartitoare 
căldură, balcon mare, ușă metalică, gresie, 
faianță, parchet, Deva, zona Bălcescu, preț 950 
milioane lei Teî. 0742/290024

• 2 amare, hol, bale, etaj 1, jaluzele exterioare, 
parchet lavabll, gresie, faianță, instalații- noi, 
preț negociabil, preț 650 milioane lei. Tel, 228109, 
zilnic, după ora 16.
• Dm, Gojdu, etaj 1 din 4, parchet contorizări, 
preț 480 milioane lei, neg. Tel. 0726/142377.
• Dm, zona Dadă parter, gresie, faianță in
stalații sanitare noi, apometre, repartitoare, preț 
42.000 ron, negociabil, fără intermediari. Tel. 
0724/779543.
• sfera bună Deva zona Mărăști, preț 60.000 
ron, negociabil. Tel. 227432.
• urgant, decomandate, 36 mp, balcon, contorl- 
zărl, etaj 1, ultracentral Deva, preț 19.500 euro. 
Tel. 0745/888619,227661.

Vând terenuri (21)

o Deva, Atona Crinilor, bloc cărămidă etaj
1, foarte frumos, cu soare șl liniște deplină 
vegetație în Jur. Tel. 0747/700020.

• naea, oacabal bl. 22, preț 1,400 mid. lei. Tel. 
219764,0724/848493
• Dna, Ssțdu, decomandate, preț 78.000 ron, 
negociabil, garsonieră amenajată complet, 
Deva, 524)00 ron șl teren Intravilan, st 900 • 1800 
mp, Deva. Tel. 0720/437889.
• Dna, tona Decebal. modificat, modem, la 
cheie, ocupabll imediat, preț negociabil la 
vedere. Tel. 0726/705460.
• toarte urgatA Deva, Al. Moților, etaj 1, multiple 
Îmbunătățiri, bloc cărămidă 34 mp. Tel. 227698, 
0721/885854.
• HuMdoara, nteacantral bloc turn, etaj 4 
centrală termică contorizări, utilități, balcon 
mare închis, preț 75.000 ron, negociabil. Tel. 
0721/260904,
• sardacomandate, parter, zona Dacia, în fața 
Poliției județene, ocupabll Imediat, preț nego
ciabil. Tel. 0721/679186,0726/170230.

• 10 parcate teren a 500 mp, zona Căprioara. 
Relațfila teî. 211124

• 34700 mp teren pentru agricultură șl 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Toteștl ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu șl CF. Tel. 212272,0723/732560.
• arabi I hă lângă șosea asfalt, zona Berthelot, 
4 km de Hațeg, acte în regulă Tel. 770687.
• HrariMMMmpIn Băclacu toate facilitățile: 
apă canalizare, curent, gaz, preț4 euro/mp. Tel. 
233974 0724/388452.
• Hrarifen 40 mp șl două construcții cu câte 
două camere flecare m Tâmpa (CFW1) la 1 km 
de Slmeria. Posibilități racordare la gaz, apă cu
rentă canalizare, toate în fața porții. Tel. 
0788/469152 sau 0254/212803.
• Hravlan pantei construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la 
poartă Tel. 220269.0746/029058, după ora 16.
• Hravlan, UOO mp, fs 14 m, facilități apă gaz. 
curent la teren, zona Zăvoi, preț 23 euro mp. Tel. 
0742/290024
• toc da casă 3516 mp, f 
loc drept zoră liniștită 
mp. Tel 0723/005657.

fs 22 m, apă gaz. curent, 
.Hunedoara, preț 10 euro

Vând ap. 3 camere (05) Cumpăr terenuri (22)

• vând moblă tineret dulap și bibliotecă mobilă 
bucătărie, masă 3 scaune, dulap suspendat, 
dormitor tip Alex, colțar Dulcineea, prețuri nego
ciabile. Tel. 227610.
• vând recamter cu ladă 2 dormeze de o 
persoană 2 fotolii, masă lungă 2/80 m, dulap 
lemn, 2 uși interior cu toc, geamuri 3 canate, 1 
canat, 4 pentru baie, cămară 2 căruțe - una 
mare pentru piață Tel. 215325.

Audio-video, antene și' 
instalații satelit (49)

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând teteton Nokla 6210, stare bună de 
funcționare, preț 1500.000 lei, negociabil. Tel. 
0741/121638

Calculatoare și accesorii (51)

• vând captator, stare perfectă marca Minolta. 
p^W milioane lei, negociabil. Tel. 0724/848493,

• vând modem 33,6 KBPS intern, preț 300.000 lei, 
negociabil, bonus Identificator apel marca 
Tefeton. Tel. 0740/013971.

• vând modem 56 KBPS extern, preț 700.000 lei, 
negociabil. Tel. 074Q/013971.

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• oferim la cele mai reduse prețuri sucuri Flo
rida. calitate superioară sifonate la sticle pet de 
2 litri și nesifonate la sticle pet de 3 litri, gamă 
de 8 sortimente, Deva. Tel. 235320,0745/096675, 
212057.
• olferim la prețuri minime, îmbuteliate sau 
vrac, siropuri concentrate pentru dozatoare Tec, 
profit 400%, sifonerli și uz casnic, gamă 8-12 
sortimente, Deva. Tel. 235320, 0745/096675, 
212057.
• vând cântar tip valiză 160 kg, aproape nou, 
preț negociabil, 50% din prețurile noi. Tel. 247291.
• vând cais de mână Doxa, perfectă func
ționare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.
• vând cms de mînă elvețian Longines, cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 140 
euro, negociabil Tel. 212272,0723/732560.
• vând covor persan 3/2 m, tablouri ulei, obiecte 
electrocasnice. Tel. 0721/490949.
• vând foarfecă tuns profesională fustă piele 
nr. 50, vestă piele, bărbați, nr. 50, candelabre 2 
brațe. Tel, 234076.

Comemorări (76)

Un dor, un gând și o duioasă amintire ne însoțesc la 
împlinirea celor 5 ani care s-au scurs de când a părăsit 
această lume dragul nostru

lug. MITESCU CONSTANTIN MIRCEA 
suflet bun, cinstit, generos. Dumnezeu să-l odihnească în 
pace, liniște, lumină.

Familia

Pierderi (62)

• pierdui carnet asigurări sănătate pe numele 
Costache Cristina Dorina. Se declară nul.
• pierdut «met asigurări sănătate pe numele 
Stan Flloftela. Se declară nul.
• pierdut corlfficot acționar, pe numele Veres 
Eromanga Ionela, deținut la SIF Muntenia. Se 
declară nul.
• pierdut cunot asigurări sănătate pe numele 
Varga Mihai Comei. Se declară nul.
• paraut a nat ce pregătire profesională pe 
numele Bătrtnu Tiberius Daniel, eliberat de ARR 
agenția Hunedoara, seria AMP nr. 
0116953/29.022004 Se declară nul.
• pierdut RCâ seria DA 2459828 eliberată de 
Astra SA pe numele Crlstea Dorin. Se declară 
nulă

• Teat Hag SRL Deva organizează testarea 
cunoștințelor de utilizare a calculatorului 
(ECDL), oferind 50% reducere pentru elevi 
șl studentl pe perioada vacanței. Testarea 
va avea loc în data de Uși 25 Iulie. înscrieri 
cu minim 5 zile înainte laTest Flag SRL, Bdul 
22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea Cep rom in), 
etaj 2, camera 221. Tel. 0254/212070, fax 
0254/218111.

• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 98 mp, 
etaj 1, preț negociabil. Relații la adresă Deva, G. 
Enescu,bl.2,sc.C,ap. 24
• Mmidtcomanctat*, ioni ptațik p&rter, balcon 
închis, contorizări, bloc cărămidă preț 33.500 
euro, negociabil. Tel. 229622,0724/631494
• Umerii, decomandate, multiple îmbunătățiri, 
etaj 4, bloc acoperit recent, preț 1,150 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0720/505771,0723/686162,
• Sbneria, zonă centrală parchet, posibilități de 
privatizare sau schimb cu apartament 2 camere 
plus diferență preț 1250 mid. tel, ușor nego
ciabil. Tel. 0720/505771,0723/686162.
• rtUacoM, decamandate, 2 băi. 2 balcoane, 
gresie, parchet, faianță contorizări, bloc 
acoperit cu pod și tablă 75 mp, preț 1300 mid. 
lei, negociabil. Tel. 0721/521378.
• irgent, etaj 2, decomandate, îmbunătățiri di
verse, zona Bisericii Baptiste, Gojdu. Tel. 
0254/227610.
• urgent, etaj intermediar, multiple îmbună
tățiri, centrală termică zonă centrală Deva, preț 
33.000 euro. Tel. 0745/888619,227661.
• zonă centrală parter, decomandate, hol 
central mare, bucătărie modificată centrală 
termică preț 42.000 euro, negociabil. Tel. 218516.

• Hravaan Binarii, stradă cu canalizare, gaz; 
apă curent urgent ofer 15 euro/mp, rog serio
zitate. Tel. 0720/505771,0723/686162,

• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
d4 ■ 5o, COnrecponat ae mDnca, Stare excelenta, 
preț 130 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

Vând ap. 4 camere (07)

■ Deva, zona M. Eminescu, decomandate, 2 băi,
2 balcoane, centrală termică amenajări 
modeme, st 112 mp. Tel. 0720/437889.

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 orala
• Deva, zona Baia Sărată 3 camere, bucătărie, 
baie, încălzire centrală, garaj, st 700 mp. Tel. 
228448,0722/347512.
• 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. 072W72966.

Vând case de vacanță (15)

• vând cabană la Căprioara, cu filigorie, apă 
curent, curte, 300 mp, preț 10.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0721/521378.

Vând case la țară (17)

• 2 camere, bucătărie, anexe, teren 2600 mp, 
Luncoîu de Jos, preț 500 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0740/210780.
• 3 camere, bucătărie, cămară anexe, grădină 
curte mare, Rapoltu Mare, zonă centrală Tel. 
264295 după ora 17.
• 3 camere, bucătărie, coridor acoperit, mare, 
șură pretabilă pentru ateliere, grădină 4800 mp, 
preț negociabil. Tel. 0724/315194,0250/811219.
• 3 camere, cămară beci, curte mare, 
dependințe, preț negociabil, în comuna Dobra, 
sat Făgețel, la 2 km de la șosea. Tel. 0724/523823, 
0724/065448,0254/282375.
• casă (vtă) P*M, Șoimuș, gaze, 4 camere, 2 băi, 
2 beciuri, bucătărie mare, living, scară interioară 
terasă garaj, curte, grădină preț negociabil. Țel. 
225046,0727/934959.
• casă 2 corpuri, centrală termică gaz, apă 
anexe, teren 5800 mp, în Bălata, preț 11 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0740/210780.
• casă cu grădină și anexe gospodărești, în 
Pricaz, Str. Principală nr. 151. Tel. 211670.
• casă In comuna Băcia, 1700 mp teren plus 
grădină proiect casă nouă Tel. 0724/368331.
• casă la 2 km de Orâștie, 3 camere, bucătărie, 
baie cu fosă septică gresie, faianță, anexe, 
bucătărie de vară grajd, șură gradină gaz 
metan, cablu tv, preț negociabil. Tel. 240473, 
0744/391866,0745/358656.
• casă șuă anexe, grădină 30 ari, localitatea 
Fizeș, comuna Băița, nr. 67. Tel. 0722/231965.

• casă 3 camere, anexe, curte, grădină - 
2000 mp - posibilitate racordare la gaz, în 
comuna Șoimuș, Str. Boholtului. Preț infor
mativ 1.250.000.000 lei. Relații la tel. 
0723/631756.

• CNmindia, nr. 16, anexe, grădină cca 20 ari. 
Relații la nr. 54 sau la tel. 0726/074084,

Vând garsoniere (19)

• decomandate, balcon, 38 mp, etaj intermediar, 
zona Eminescu, preț 530 milioane lei,negociabil. 
Tel <1726/142377.

de vacanță P+l cu terasă în sta
țiunea Geoaglu-Băi, preț convenabil. Tel. 241044, 
după ora 17.
• ofer panini închiriat garsonieră camere deco
mandate, complet mobilată aragaz, frigider, 
contorizări, zona Zamfirescu, preț 90 euro/lună 
Tel. 0742/290024.

Materiale de construcții (53)

• tramport mobU, electrocasnice cu auto 
acoperit de 1,21 șl 14 mc, la cerere asigur șl 
demontarea acestora pentru transport. Tel. 
225578 0744/934462

• traduceri autorizate toate ImMte-Deva, 
KogâHcmnu, bl 14, cameral, lângă Ulplto 
Teiflx 02S4/21T920,0722/B1H7I

Oferte locuri de muncă (74)

Imobile schimb (30)

• schimb apartantenț 2 camere, bdul Decebal, 
renovat total ca spațiu comercial, zonă cu vad 
bun. Tel. 0726/705460.
• schimb ap n ut 3 camere decomandate, 
etaj 1, zonă centrală cu apartament 2 camere, 
zonă bună plus diferență TeL 228615

Auto românești (36)

• vând Dada 1310, af 1987, preț negociabil. 
Relații latei. 775672.
• vând Dada 1310, af 1990, acte la zi, stare bună 
de funcționare, VT 2006, preț 42 milioane lei. Tel. 
211800,0722/170991.
• vând Dada 1310, culoare G48, 28.000 km 
parcurși, VT 2007, taxe la zi, stare foarte bună 
ținută în garaj, preț negociabil. Tel. 220696.
• vând Dada break, af 1997, motor și caroserie, 
stare perfectă yopsea metalizată preț 70 
milioane lei. Tel. 0726/080402.0722/818366.

Auto străine (37)

• vând irgent Tico, din 1999, cu mici defecțiuni, 
în stare de funcționare, preț 2000 euro, nego
ciabil. Tel. 0724/084051.

Microbuze. Dube (38)

• vând dublță Iveco 50C13 Turbo Daily, af 2000, 
oglinzi electrice încălzite, cârlig remorcă radio- 
casetofon, alarmă închidere centralizată preț 
avantajos. Tel. 0722/314123.
• vând microbuz iveco Turbo Daily, af 1988, 
motor 2500 cmc TD, 14 locuri, taxe achitate, 
înscris pe persoană fizică perfectă stare sau 
variante, preț negociabil. Tel. 0726/705460.

Camioane, remorci (39)

• cumpăr urgent remorcă pentru Dacia papuc, 
orice stare. Tel. 712274 0744/546801.

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 motor electric 2,2 kw și masă metalică 
cu anexe (circular), preț 6 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/303469.
• vând presă de balotat, cositoare rotativă 
greblă fân, semănătoare . porumb. Tel. 
0727/272307.
• vând tractor 45 CP, motor defect Tel. 683091.
• vând tractor Fiat 445, foarte bun, cu instalație 
pentru cositoare, 4000 euro, tractor Fiat dublă 
tracțiune, fabricat pentru export, 5000 euro. Tel. 
0726/743274.

Moto-velo (41)

• vând biddetâ First Bike TMT, 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.

Garaje (43)

• ofer spre închiriere garaj pe termen lung, 
situat în zonă centrală Tel. 0254/215202, între 
orele 17-21.
• vând garai construit pe teren proprietate, în 
Deva, Cemei, preț 7000 euro. Tel. 0744/603581.

• <> btouHond Macon SA vtate BCA, preț 
238 ran/mc iau 2JMMN0 tal ve 
temeport *efedt la domldfed dentoU TM 
US4/2M2M, 0744S244I 074VK1574,

■ moMer dn pal și lemn masiv debitare buș
teni. Tel. 0744/567736,0722/532715.
• vând plate din sârmă zincată la orice dimen
siuni, preț avantajos. Tel. 0744/277430.

• efectuez transport marfă local și interurban, 
cu camion acoperit de 321 util, 36 mc, dimen
siuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.
• pracur aparatură medicală de orice tip, nouă 
sau second-hand, import Germania. Tel. 
0747/918827,0747/920769,0747/916947.

• companie austriacă angajează barmani 
(fete), amdM de luau occnntala. Cerințe 
bacalaureat Așteptăm CV -uri cu poză» 
Deva, Bdul 22 Decembrie, bL Dl * Dl 
tnfomațB la tel 0254/232747.

Electrocasnice (56)

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

• companie auteriacă angajează operatori 
■H macHnts, școlarizai* gratuită In 
cadnd Urmei ( ț* do lucra occktentalo. 
Cerinței bacalaureatul Așteptăm CV-uri ai 
poză, kt Deva, Mul 22 Decembrie, bl Dl + 
Dl In la tel 0254/232747.

• SC a,cu MdU In orașul
Hațeg, sir. A V cu, nr. 1 angajează 
pononal calificat In a» le do brutar, 
modelator șl oacător. Informat! ta sadul 
•odteâțR MU ta tel 770182,0721433409.

• vând candeUbzu cristal cu 3 becuri, perfectă 
stare, preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• mașkiâ da spălat automată de Cugir, sobă 
teracotă pe colț, frigider Frigero, mașină de 
spălat mică aspirator, șpriț făcut câmați. Tel. 
215325.
• vând centrală termică Vaillant import 
Germania, tiraj natural, pentru încălzire și apă 
caldă stare excepțională de funcționare, 
garanție 3 ani, preț 6 milioane lei. Tel. 216286.
• vând M0da Arctic, preț 35 milioane lei și ladă 
4 sertare, fără motor 2,5 milioane lei. Tel. 
0720/432448,0254/213483.
• vând todâ frigorifică Arctic 5 sertare, stare 
foarte bună preț 4 milioane lei sau 400 ron. Tel. 
217689.
• vând mașină de spălat automată nemțească 
marca Mieie, toate piesele din inox. Telefon 
225044.
• vând țigani ladă frigorifică Ttior, 3 sertare și 
congelator, și frigider ZiiI, stare bună preț nego
ciabil. Tel. 0254/225023.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vândSfamilii albine. Relații latei. 0727/721908, 
0723/618862.
• vând Itaa deosebit, înălțime 2 m. Tel. 213804

Altele (6:

• cumpr Ilustrate vechi, până in anul 1950, 
monezi, insigne, decorații. Tel. 222579.
• vând Cântară militară veche cu o stemă pe 
pafta, 150 euro, mașină de cusut Singer, monede 
cu eclipsa 2 euro bucata. Tel. 0723/005657.

DIRECȚIA SILVICA DEVA
Organizează

„LICITAȚIE DE MASĂ LEMNOASĂ"
producția anului 2005

Licitația este de tip închis și va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, str. Mihai Viteazul nr. IO, în data de 
27.07.2005, ora 1O.OO, pentru masă lemnoasă fasonată și prestări servicii de exploatare.
Volumul total de masă lemnoasă fasonată care se licitează este de 3812 mc aparținând următoarelor grupe 
de specii:

• Cireș - 87 mc; • Fag - 285 mc; • Gorun - 534 mc; • Tei - 15 mc; • Rășinoase - 1481 mc;
• Mesteacăn -15 mc; • D.T. - 1394 mc; • ■ Paltin-4 mc; • TOTAL-3812 mc

Licitația se va desfășura conform „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond 
forestier proprietate publică, către agenții economici", aprobat prin HG nr. 85/2004.
Pot participa la licitație agenți economici care sunt atestați pentru exploatarea, industrializarea și comer
cializarea lemnului, potrivit HG nr. 70/1999 și Ord. MAPPM nr. 71/1999.
Documentația care include caietul de sarcini, listele de partizi și listele de material fasonat poale fi consultată 
la sediul Direcției Silvice Deva, la sediile ocoalelor silvice din subordine și pe Internet la adresele: 
http://www.silvahd.ro și http://www.rosilva.ro.
Nu vor fi acceptați la licitație agenți economici care au datorii față de Direcția Silvică Deva și ocoalele silvice 
din subordine sau sunt nominalizați ea debitori față de Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA.
Preselecția agenților economici va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, în data de 22.07.2005, ora 
1O.OO.
Taxa de participare va fi achitată numerar la casieria unității, iar garanțiile pentru respectarea clauzelor 
contractuale vor fi achitate în avans în contul R046RNCB3000000000160001 deschis la BCR Deva sau 
R017RZBR0000060001246149 deschis la Raiffeisen Bank Deva.
Ofertele se vor depune la sediul Direcției Silvice Deva cu cel puțin o zi lucrătoare anterior datei anunțate 

lie i
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0254/225199,0254/224649, fax 0254/ 224599,0254/ 222481 
și la ocoalele silvice. (26826)

RECLAME

fl f IF* f ■■fi A "9 • TFI Daca vrei cu adevarat ca anunțul tău să fie remarcat 
Eh 1/1 a 11 Al ȚI A • ft.T Eî J încearcă variantele speciale contra cost.
k ¥ IBZkll I II ifa/ 1 I —■ ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

variante WNHHHHHHHMIBUMMM
CHENAR + BOID

e chioșcul de ziare de lângă 
Com tini:
e chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15; 
e chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma: 
e chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
e chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B-dul Decebal.

iMiuîimii

TSxrWHC PRIMA APARfpE

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 șl 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de
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http://www.silvahd
http://www.rosilva
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Vom fi 9 miliarde în 2050
• Beckham pe 5 David Beckham, ocupă 
locul cinci în topul celor mai frumoși bărbați 
din lume, întocmit de site-ul sky.com. în 
acest clasament se mai află trei fotbaliști, 
Fredrik Ljungberg - locul 27, Paolo Maldini - 
locul 28 și Thierry Henry - locul 29.

• Tabără de artă Comisia Națională a Ro
mâniei pentru UNESCO va organiza, în 10- 
26 august, la Aiud, cea de-a zecea ediție a 
Taberei Internaționale de Artă Plastică Inter- 
Art. Prima manifestare va fi o expoziție 
internațională de mail art.

Jude Law 
infidel

Londra (MF) - Jude 
Law recunoaște că a 
avut o scurtă legătură cu 
dădaca unuia dintre co
piii lui și îi cere scuze în 
mod public logodnicei 
sale, actrița Sienna Mil
ler. Spre deosebire de al
te vedete, el a preferat să 
recunoască public că 
zvonurile sunt adevărate 
și să îi ceară scuze logod
nicei sale. „Mi-e rușine 
și mă doare că am răni
t-o pe Sienna și pe oame
nii apropiați nouă. Nu 
există justificare pentru 
acțiunile mele, pe care le 
regret sincer”, declară 
actorul de 32 ani.

Blair jr. la 
Harvard

Londra (MF) - Fiul cel 
mare al premierului bri
tanic, Euan Blair, se pre
gătește să-și primească 
diploma de absolvire de 
la Universitatea Bristol 
și plănuiește să studieze 
mai departe la prestigi
oasa Harvard Business 
School din SUA. Euan, 
(în vârstă de 21 de ani), 
va intra în posesia unei 
licențe în istorie antică 
și după un an de pauză 
speră să fie acceptat pen
tru un master la Har
vard.

Sandra Bullock
(Foto: FAN)

■ în jur de două mii de 
specialiști din peste o 
sută de țări s-au întâlnit, 
la Tours, în Franța.

Paris (MF) - întâlnirea a 
fost prilejuită de necesitatea 
analizării viitorului popula
ției mondiale, care va depăși 
pragul de 6,5 miliarde de 
locuitori la sfârșitul acestui 
an și probabil pe acela de 
nouă miliarde în 2050.

Potrivit previziunilor spe
cialiștilor, în secolul XXI po
pulația mondială va continua 
să crească, dar într-un ritm 
mai lent, după ce în ultimele 
decenii a cunoscut o creștere

Roman Polanski se judecă

S-a 
măritat
Santa Barbara (MF) - 
Actrița Sandra Bul
lock s-a căsătorit cu 
Jesse James, vedeta 
emisiunii „Monster 
Garage" de ta Dis
covery, »ntr-o cere
monie desfășurată la 
Santa Barbara. Mi
reasa a purtat o ro
chie de dantelă albă 
creată de Angel 
Sanchez. „Era foarte 
frumoasă și incredibil 
de fericită", dedară o 
sursă care a partici
pat la ceremonie. 
Cei mai mulți invitați 
au fost găzduiți în
tr-un hotel aflat la 
mică distanță de 
locul ceremoniei, dar 
nu li s-a spus că va 
avea loc o nuntă 
decât în seara zilei de 
vineri. Nunta în sine 
a fost una restrânsă 
și discretă, iar fun
dalul muzical al cere
moniei a fost com
pus din înregistrări 
ale mamei actriței, 
cântăreața de operă 
Helga Bullock.

■ Procesul pentru ca
lomnie intentat de 
Polanski revistei Vanity 
Fair a început.

Londra (MF) - Regizorul 
urmează să depună mărturie 
de la Paris, prin videocon- 
ferință. Cineastul în vârstă de 
71 ani dă în judecată revista 
pentru un articol publicat în 
urmă cu trei ani, în care se 
afirma că el a încercat să se
ducă o femeie la foarte scurt 
timp după moartea soției sale, 
Sharon Tate. Aceasta și patru

Egiptul cere monoliții faraonici

Schiorul austriac Hermann Mayer îngri- 
jegte aeest animal sălbatic, un rinocer pe 
nume Benno, la Parcul de animale Hell- 
Itamn de lângă Salisburg (Foto: epa)

■ Egiptul a cerut resti
tuirea a doi monoliți fa
raonici scoși ilegal din 
țară acum patru decenii.

Cairo (MF) - „Cei doi mono
liți au fost furați din mor
mintele unor funcționari ai 
Vechiului Imperiu (2700 - 2190 
Î.Hr.) descoperite în 1965”, a 
declarat secretarul general al 
Consiliului, Zahi Hawwas.

Muzeul Fitzwilliam de la 
Universitatea Cambridge din 
Marea Britanie deține una 
dintre piese, iar cea de a doua 
se află la Muzeul de Arheolo
gie și Istoria Artei de la Uni
versitatea Catolică din Lou
vain, Belgia, a precizat Haw
was.

Monolitul aflat în posesia 
Muzeului Fitzwilliam este 
frontonul porții mormântului

Luptă pentru standul de la Frankfurt

Papa este în vacanța
Vatican (MF) - „în ultimele zile, Papa a 

cântat la pian Mozart”, a declarat Navarro- 
Valls. Papa Benedict al XVI-lea își petrece 
vacanța în localitatea Les Combes din nor
dul Italiei, unde va rămâne până la 28 iulie, 
în acest loc, predecesorul său, loan Paul al 
Il-lea, a mers în nenumărate rânduri. „Este 
mai curând vorba de o vacanță de lucru 
decât de una de recreere”, a adăugat 
purtătorul de cuvânt. Papa stă închis în pro
pria cameră și scrie până la prânz, apoi face 
plimbări lungi în jurul vilei unde este cazat. 
Papa Benedict al XVI-lea stă într-o vilă con
struită din lemn și piatră, care a fost ame
najată special pentru loan Paul al II-lea în 
2000. Vila se află la poalele Muntelui Pa-

■ Patru candidați se 
luptă pentru standul 
României la Târgul de 
Carte de la Frankfurt.

București (MF) - Ministerul 
Culturii va organiza, mier
curi, licitația pentru desem
narea asociației sau firmei 
care se va ocupa de realizarea 
standului României la Târgul 

exponențială. Pământul avea 
un miliard de locuitori în 
1800, două miliarde în 1930, 
trei în 1960, patru în 1974, 
cinci în 1987 și șase în anul 
1999.

Consecințele îmbătrânirii 
populației în Europa vor face 
obiectul unei zile speciale, 
când va sosi, la Tours, Jero
me Vignon, directorul pentru 
protecție socială de la CE. în 
paralel cu fenomenul de creș
tere a populației mondiale, se 
va accentua îmbătrânirea a- 
cesteia. O noutate e că nu doar 
Europa va fi atinsă de acest 
fenomen. „îmbătrânirea popu
lației începe să afecteze și ță
rile din sud.

prieteni ai săi au fost uciși în 
1969 de membrii sectei Iui 
Charles Manson.

Regizorul de origine polo- 
neză va depune mărturie prin 
videoconferință, de la Paris. 
El a refuzat să meargă în Ma
rea Britanie deoarece se teme 
că de acolo ar putea fi extră
dat în Statele Unite.
Nu e la primul proces

Pe numele lui Polanski e- 
xistă mandat de arestare pen
tru corupere de minori încă 
din 1977, când el s-a recunos
cut vinovat de aceste fapte în 
fața tribunalului. Regizorul a 
petrecut atunci 42 zile într-un 
penitenciar californian, dar a 
fugit în Franța înainte de pro
nunțarea sentinței. De teama 
de a nu fi arestat, imediat ce 
ar păși pe pământ american, 
Polanski nu s-a prezentat nici 
la Oscaruri în 2003, când fil
mul său „Pianistul” a obținut 
mai multe premii.

Pentru Egipt monoliții sunt foarte importanți (Foto: fan)

unui șef al agricultorilor din 
Vechiul Imperiu. Cel de-al 
doilea, aflat în Belgia, este

Internațional de Carte de la 
Frankfurt. Pentru licitație 
s-au înscris patru candidați: 
Asociația Editorilor din Ro
mânia, Societatea Editorilor 
din România, RED Studio 
SRL și SC Violet Advertising 
SRL.

Târgul de Carte de la 
Frankfurt este unul dintre 
cele mai mari evenimente de 
profil din Europa și se va

Luminița
Născută în zodia | 
Vărsător, îi plac | 
sportul, muzica, disk 
fracțiile și tirul cu 
arcul. (Foto: Traian Mânu) ’

gravat cu inscripții faraonice 
și constituie partea dreaptă a 
unei porți false. Monolitul a 

desfășura în acest an între 19 
și 23 octombrie. Oferta can- 
didaților trebuie să cuprindă 
descrierea detaliată a metodo
logiei și a planului de lucru 
conceput pentru prestarea lu
crărilor, planuri și schițe pri
vind amenajarea standului, 
macheta catalogului standu
lui, machetă a unui catalog de 
promovare a titlurilor sem
nate de autorii români.

fost furat din mormântul
unui preot însărcinat cu ritu
aluri de purificare a unui re
ge din dinastia a cincea.

„Am informat cele două 
muzee privind necesitatea de 
a returna »iesele care se află 
în posesi<lor. în caz contrar, 
Consiliul va suspenda lucră
rile misiunilor lor arheologice 
aflate în Egipt. Putem de ase
menea să luăm în considerare
întreruperea oricărei colabo
rări cu ei pe viitor și inter
zicerea săpăturilor”, a aver
tizat oficialul egiptean.

în iunie, Egiptul a primit 
un monolit scos ilegal din ța
ră în același timp cu cele do
uă aflate acum în Europa. 
Piesa a fost returnată după ce 
Consiliul Antichităților a 
amenințat Muzeul Regal din 
Belgia că întrerupe lucrările 
arheologilor săi aflați la Edfu.

țretează o muzică tradi
țională în timpul unei 
nunți, ta satl CaliciinK, ia 
125 km de Skopje. Astfel 
de nunți au loc ta fiecare 
vară și contribuie la păs
trarea vechilor obieeiuri.

sky.com

