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Campanie Cuvântul Liber
■ Cotidianul nostru 
începe de astăzi o cam
panie pentru ajutorarea 
persoanelor sinistrate.

Deva (M.T.) - Campania 
pentru ajutorarea persoanelor 
sinistrate în urma inundați
ilor produse în Moldovă înce-

pe mâine. Timp de o săptă
mână hunedorenii care doresc 
să ajute persoanele sinistrate 
sunt așteptate la redacția zia
rului. Pot fi făcute donații 
constând în îmbrăcăminte, 
obiecte de uz caznic, mobilier, 
sau bani. Cei care doresc să 
facă donații sunt așteptați la 
redacție, zilnic, între orele 9:00

și 17:00. Persoanele de contact, 
care se vor ocupa de înregis
trarea și contabilizarea obiec
telor sunt Ioana Vesa și Sori
na Sârmai. Obiectele donate 
vor fi transportate în zonele 
sinistrate de către un convoi 
aparținând Jandarmeriei.

în urma inundațiilor zeci de 
mii de persoane au rămas fără

adăpost și alte 23 și-au pierdut 
viața. Cele mai afectate simt 
județele Bacău, Vrancea și 
Galați. La această oră în zo
nele afectate se lucrează pen
tru refacerea infrastructurii.

Persoanele sinistrate au 
mare nevoie de alimente nepe
risabile, materiale de con
strucții, mobilier.

p La Romos s-au 
prăbușit cei mai înalți 

S plopi, ca urmare au fost 
distruse poduri și linii 
de curent electric. La

descongestionarea podu
lui a lucrat și Mircea 
Pătrânjan, primarul 
Comunei. (Foto: Ina Jurcone)
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Bani în plus la pensie
Deva (C.P.) - Aproximativ nouă mii de 

pensionari din județul Hunedoara au primit 
bani în plus la pensie în cadrul celei de-a 
doua etape de recalculare, proces în care au 
fost verificate peste 24500 de dosare. Sumele 
au variat între 10000 de lei și dublul pensiei 
avute anterior au declarat reprezentanții 

- Casei Județene de Pensii Hunedoara. 
Actualmente se prelucrează alte 21300 de 
dosare aparținând celor care s-au pensionat 
în perioada anilor 1991-1996 inclusiv.

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.

Jaf sub semnul întrebării
■ Un poștaș a fost je
fuit de 96 milioane de 
lei, în plină stradă, de 
doi tineri necunoscuți.
MlHAELA TăMAȘ
mihaela.tanas@infomimedia.ro

Hunedoara - în timp ce dis
tribuia pensiile, în Cartierul 
Micro 5 din Hunedoara, un

poștaș, de 51 de ani, a fost aco
stat de doi cetățeni, care, sub 
pretextul că nu cunosc banii 
noi, i-au furat 96 milioane lei. 
Potrivit poștașului, marți, în 
plină zi, a fost acostat de 2 ti
neri necunoscuți care i-au soli
citat să le arate un exemplar 
dintr-o bancnotă nouă. Avea 
în geantă 199 de milioane lei, 
a scos 500 lei (grei) și i-a în
mânat celor 2 indivizi necu-

noscuți, după care și-a recu
perat banii și s-au despărțit. 
La două ore după incident a 
observat că nu mai poate achi
ta pensiile, pentru că îi lip
seau din'bani. Și-a dat seama 
că tinerii l-au furat, Cercetă
rile continuă pentru lămuri
rea împrejurărilor în care s- 
âu produs incidentul, deoarece 
există suspiciuni cu privire la 
veridicitatea faptelor.

Ucis de tren
Deva (M.T.) - Locomo

tiva care tracta un tren 
de marfă, la ieșirea din 
Zam, a accidentat mortal 
un bărbat. Sorin T., de 39 
ani, din Deva, internat la 
Spitalul de Neuropsihia- 
trie Zam, cu „schizofrenie 
paranoică”, s-a așezat pe 
calea ferată, cu intenția 
de a se sinucide.

în primele cinci luni ale acestui an au fost 
61 de milioane de animale.

* Sacrificarea animalelor

sursa: Institutul National de Statistică

56,694
Grafica: Cuvântul liber.

Factura buclucașă are nume
■ O factură de curent 
electric a lăsat perplexă 
conducerea AJOFM 
Hunedoara.

Petroșani (I.J.) - „128 de 
milioane de lei” scrie pe fac
tura de curent electric pri
mită spre decontare la sediul 
central a AJOFM Hunedoara. 
Suma se referea la consumul 
de energie electrică dintr-o 
lună, provenită de la câteva 
becuri și calculatoare, la se
diul Centrului de Formare 
Profesională Petroșani. „Am 
demarat o anchetă în acest

sens și am descoperit de unde 
provin banii. Primăria Petro
șani cu care suntem noi în co
modat a dat clădirea în admi
nistrația Liceului de Informa
tică. Existau două contoare, 
iar nouă ne-a venit o factură 
pentru ambele instituții. Con
cret, factura noastră este de 
peste 20 de milioane de lei. în 
cursul anchetei însă, am 
descoperit alte facturi umfla
te, tot la energie electrică pe 
lunile ianuarie și februarie 
a.c. Nu știu ce reprezintă acele 
sume și asta verificăm acum”, 
precizează Vasile Iorgovan, 
directorul AJOFM Hunedoara.

frU HuruSă șTa lansat Ieri volumul „Natură 
vie eu scorpion sentimental,, apărut la Editura Emia 
Deva. (Fote: Traian Mânu)

mailto:mihaela.tanas@infomimedia.ro
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• Alertă teroristă. Un avion al companiei 
American Airlines care se deplasa pe ruta 
Fort Lauderdale-San Juan (Puerto Rico) a 
fost deviat după ce un pasager a descoperit 
un mesaj suspect scris pe un șervețel, a 
declarat un purtător de cuvânt al FBI.

• Ordin de la Washington. SUA au ordo
nat arestarea liderilor Partidului Muncitorilor 
din Kurdistan (PKK) refugiați în Irak, a decla
rat llker Basbug, adjunctul comandantului ' 
armatei turce. Purtătorul de cuvânt al amba
sadei SUA a refuzat să comenteze declarațiile.

A format 
Guvernul

Beirut (MF) - Premie
rul libanez desemnat, 
Fuad Siniora, a format, 
marți, un Guvern alcă
tuit din 24 de membri și 
la care mișcarea șiită 
Hezbollah participă pen
tru prima dată, fapt ce a 
deteminat nemulțumi
rea Washingtonului. Es
te primul Guvern for
mat în urma legislative
lor din mai-iunie, câști
gate de fosta opoziție an- 
tisiriană, regrupată în 
jurul formațiunii lui Sa- 
a'd Hariri, fiul fostului 
premier Rafie Hariri, a- 

la 14 februarie, 
este primul

i

după plecarea 
din Li-

».x

Cercetările se apropie de fin al
■ Garnitura de metrou 
de la Edgware Road, din 
Londra, a fost îndepăr
tată de la locul exploziei.

John Roberts
(Foto: EPA)

Numit 
de Bush
Washington (MF) - 
°res dintele ameri
can, George W. 
Bush, a anunțat că a 
decis nominalizarea 
lui John Roberts, un 
judecător care face 
parte din Partidul Re
publican, la Curtea 
Supremă a SUA Nu
mirea va trebui apro
bată de Senat. John 
Roberts (50 ani) este 
judecător la Curtea 
de apel federală din 
Washington, fiind 
numit în această 
funcție tot de 
George W. Bush.

------- :--------------------... .... ..

Londra (MF) - Garnitura de 
metrou care a explodat în 
apropierea stației Edgware 
Road, din Londra, provocând 
moartea a șapte persoane, a 
fost înlăturată de pe linie cu 
ajutorul unei macarale și a 
fost încărcată într-un camion.

înlăturarea trenului arată 
că cercetările privind atenta
tul de la 7 iulie comis pe linia 
Circle se apropie de sfârșit.

Trenul cântărind circa 20 
de tone a fost preluat de poli
ție, pentru noi cercetări.

Bomba a fost probabil am
plasată într-o zonă din apro- 
piera primei perechi de uși 
duble, a declarat Scotland 
Yard.

Pe alte magistrale ale rețe
lei de transport subteran din 
Londra au fost introduși câini 
antrenați pentru a detecta ex-

Gest apre 
socialiștii 
■ Gestul lui Țăriceanu 
de a nu demisiona se 
datorează inclusiv pre
siunilor eurnpene.

Trenul cântărind circa 20 de tone a fost preluat de poliție, pen
tru noi cercetări (Foto: epa)

încetare a violențelor 
între palestinieni

Gaza (MF) - Confruntările între palesti
nienii din Fâșia Gaza au încetat ieri, ca ur
mare a unui acord încheiat în cursul nop
ții, între mișcarea islamistă Hamas și orga
nizația Fatah a liderului Mahmud Abbas, 
relatează AFP.

Cele două părți au convenit să pună ca
păt confruntărilor și violențelor, au decla
rat, în timpul nopții, Sufian Abu Zaydeh, 
responsabil al Fatah, și Nizar Rayane, din 
partea Hamas.

Cei doi au anunțat o întâlnire între cele 
două părți în vederea consolidării acordu
lui, care este respectat pe teren, au consta
tat corespondenții AFP.

Cel puțin 22 de palestinieni au fost răniți, 
marți, în Fâșia Gaza, cu ocazia unei noi 
confruntări între activiștii înarmați ai gru
părilor Hamas și Fatah.

între timp, inginerii reme
diază distrugerile de la stația 
Aidgate, unde o bombă ampla
sată tot pe linia Circle (care 
asigură turul centrului Lon
drei) a provocat moartea la 
opt persoane. |

Linia Circle ar putea fi des- 
chisă, iar restaurarea întregi] 
rețele metropolitane ar putea 
fi finalizată până luni. i

Poliția cercetează în conti
nuare stația Russel Square, 
unde a fost înregistrat cel mai 
mare număr de victime și un
de pagubele au fost mai grave 
decât în cazul celorlalte explo
zii. i

Reprezentanți ai companiei 
de Transport Subteran din 
Londra au afirmat că vor mai 
trece câteva zile până când va 
fi restabilită linia Piccadilly.

Exploziile din stafi le Tavi
stock Square, E'ftgwăiv "'oad, 
Liverpool Strep și King's 
Cross, produse fa 7 iulie, ețu 
provocat moartea a 56 de per
soane și rănirea altor aproxi
mativ 700. I

plozivi în eventualitatea unor pentru detectarea explozivi- 
noi atacuri cu bombă în Lon- lor. 
dra. în prezent, o echipă de 28

de câini este folosită în rețea-
Echipă de câini ua de transport subteran și va

Câinii sunt deja folosii g conttoua să fie utilizată pe o 
rețeaua de metrou; în estul perioadă de timp nelimitată, 

a declarat Poliția Britanică a 
Transporturilor.

■ --

Pentru autonomia secuimii

Londrei pentru a căuta dro
guri și în Heathrow Express

al Jht

nundațiile masive din Româ
nia, iar acest lucru impune 
desigur - în opinia oficialului 
european - atenția unui Gu
vern completjuncțional.

„Deci, aucur că a luat 
^decizia din.^|est motiv. Au 
”existat însă'"și presiuni din 

partea unor țări ale Uniunii 
Europene, care au cerut Gu
vernului român să nu creeze 
o stare. de instabilitate, goliți- .

'jct&țȚ’lin iiflaâfefe Xffcp&'tant 
din procesul aderă] i. ÂCest 
lucru a jucat și el un rol”, a 
declarat Jan Marinus Wiers
ma.

La începutul săptămânii,

! București (MF) - Sociali##
: europeni apreciază gestul priv 

mierului Călin Popescu Tări
ceanu de a renunța la demisie, 
vicepreședintele grupului so
cialist din Parlamentul de la 

igStras^& este.,
o decizie înțeleaptă, conform 
postului de radio Delta RFI.

Jan Marinus Wiersma, vi
cepreședintele grupului socia
list din Parlamentul Euro
pean, a declarat că șeful Exe- ' miniștrii de Externe ai Uniu- 
cutivului român a renunțat la 
demisie inclusiv în urma pre
siunilor europene.

El a adus ca argument i-

nii Europene s-au întâlnit și 
au cerut o stabilitate politică 
în România, comentează pos
tul de radio.

București (MF) ■ Depu
tatul i JDMR Garda Dezso și 
senatorul Sogor Csaba au 
dtepc îarți, la Biroul Per
manent al Camerei, o ini
țiativă legislativă privind 
declararea autonomiei Ți
nutului Secuiesc, prin înfi
ințarea unei instituții pro
prii de autoadministrare și 
instituirea limbii maghiare 
ca limbă oficială a ținutu
lui.

Inițiativa celor doi pre- 
^MjffitJ^mitele actjtiăle âleu 

Ținutului Secuiesc, respec
tiv județele Harghita și Co- 
vasna,-cu scaun istoric în 
Mureș. Ținutul Secuiesc ar 
putea deveni, astfel, o re
giune autonomă, cu perso
nalitate juridică în interio
rul României.

Potrivit actului normativ

propus de parlamentari, 
autonomia regională se 
manifestă și ia ființă prin 
Consiliul de Administrare, 
instituție cu rol execiitiv, 
aleasă prin vot universal, 
direct și liber exprimat.

Acest Consiliu ar putea 
fi format din consilieri a- 
leși pe o perioadă de patru 
ani.

Regiunea va putea fi re
prezentată de un președin
te propriu, desemnat prin 
alegeri, libere și generale.

în Ținutul Secuiesc, lim
bă maghiară are același 
statut ca și limba oficială a 
statului.

Ținutul va fi împărțit în i 
scaune, ca unitate adminis
trativă istorică a secuilor, 
ce vor fi conduse de autori
tăți regionale și locale.

i

I

Atac Soldați indieni la Srinagar (capita
la de vară a Kashmirului indian), zonă In 
care ieri a avut loc un atac cu mașină-cap- 
cană. Un atentator -sinucigaș s-a aruncat 
în aer cu mașina omorând cel puțin 8 oa
meni și rănind alți 20. (Foto: epa)

Sunniții s-au 
retras din comisie

Bagdad (MF) - Mai mulți re
prezentanți sunniți s-au re
tras, ieri, din comisia de re
dactare a Constituției irakie
ne, după asasinarea, marți, a 
doi dintre colegii lor, a de
clarat Salah al-Mutlaq, purtă
torul de cuvânt al Consiliului 
de Dialog Național.

Marți, o sursă din Minis
terul de Interne a precizat că 
cele trei victime ale unui re
cent atentat au fost toți mem
bri ai comisiei de redactare 
a Constituției.

Din cei 71 de membri ai co
misiei de redactare a Consti
tuției, 17 sunt sunniți.

Doi membri sunniți ai co
misiei, Mijbil AI Sheikh Issa 
și Zamer Hussein și consilie
rul lor, Aziz Ibrahim, au fost 
uciși marți, de bărbați înar
mați, în timp ce se deplasau 
eu un autoturism pe un bule
vard din Bagdad.

Salah al-Mutlaq a acuzat 
partizanii dezmembrării Ira
kului că sunt la originea aten
tatului.

Kurzii și o mare parte a șiî- 
ților sprijină constituirea u- 
nuî Irak federal cu regiuni 
autonome, proiect refuzat de 
majoritatea sunnită.

Copii îndreptându-se spre centrul BagJadului pentru a asista la 
de reculegere care s-au păstrat ieri în memoria victimelor atentatelor 

trecută. 32 de copii au fost uciși întruna din exploziile recente. (Foto: epa)

Atentat sinucigaș la Bagdad
Bagdad (MF) - Cel puțin opt 

persoane au fost ucise și alte 
26 rănite într-un atentat sin
ucigaș produs ieri dimineață, 
în fața centrului de recrutare 
al armatei irakiene din Mu- 
thana, în Bagdad, vizat în mai

multe rânduri de atacuri; au 
precizat surse din Ministerul 
de Interne.

Un precedent bilanț furni
zat de o sursă medicală șe re
ferea la cel puțin șase victime 
și 24 de răniți, toți recruți.

Atacatorul avea asupra lui 
o centură cu explozibili pe ca
re a detonat-o la ora locală 
09.30 (08.30 ora României), î, y 
fața intrării în centrul de re
crutară, a precizat sursa din 
minister.

; -Cotidian editat de SC Inform Media'SRL, 
Deva, Stn 22 Decembrie, *rw. 37 A 
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Furtuna, resemnare și munca• limba maternă pentru dascML Ultima 
probă în cadrul concursului de titularizare a 
fost cea de limbă maternă susținută de edu
catori și învățători, în 25 de centre la nivel 
național. în Hunedoara 3 dascăli au partici
pat la această probă: doi învățători și o edu
catoare. Rezultatele vor fi cunoscute în 22 
iulie. (R.l.)

• Pensii mărite. începând cu luna septem
brie a acestui an, pensiile agricultorilor vor fi 
majorate. Măsura are drept scop eliminarea 
discrepanțelor dintre cuantumul pensiilor cal
culate pe baza legislației din fostul sistem al 
asigurărilor sociale. (T.S.)

• Anunț. Persoana care găzduiește o altă 
persoană, în mod neîntrerupt, o perioadă de 
15 zile este obligată să anunțe poliția sau ser
viciul public comunitar de evidență a persoa
nelor de la locul unde se află imobilul. (C.P.)

■ Furtuna care a căzut 
în județ în mai puțin de 
o oră a făcut pagube 
enorme.

Iha Jurcone
ina.Jurconeginf or mmedia.ro

Deva - Hunedorenii sunt 
oameni blânzi. Ploaia le-a dis
trus acoperișurile caselor, le- 
a inundat pivnițele și le-a 
măturat terenurile agricole. 
Privesc resemnați, dar nu 
stau cu mâinile în sân. Fur
tuna a venit, a trecut, dar 
viața trebuie să continue.

Din cele 26 de localități 
afectate, pierderile cele mai 
mari le-au suferit comunele 
Baia de Criș, Turdaș, Romos, 
dar și municipiile Deva, Brad, 
Orăștie și Hațeg. Potrivit

Alba - neagra cu 
demisia

Pivniță inundată Apa a ajuns ți pe DN7 Stâlp electric căzut Drum blocat

Tiberiu Stroia______________
tiberiu. stroia* inform medJa.ro

Că tanti Politica e perversă o știe toată 
lumea. Dar să te prostituezi „pe sticlă", în 
fața unui întreg popor de românași-, într-un 
scenariu despre o demisie care nu vrea să 
mai vină, mi se pare exhibiționism în toată 
regula. Și totuși, această capodoperă PNL-isto 
- PD-istă a existat. Și s-a dovedit a fi unul 
dintre cele mai proaste filme politico-erotice 
care au rulat, la ore de maximă audiență, pe 
posturile de televiziune.
Avându-I pe grizonatul de Tăriceanu în rolul 
principal și câteva zeci de milioane de spec
tatori, filmul demisiei (irevocabile) a șefului 
guvernului s-a dovedit a fi o „vrăjeală" de 
doi lei (ușori).
A
In plus, premierul României a reușit să dea 
de pământ și cu gramatica. Și asta, deoarece 
a declarat că decizia sa este irevocabilă. 
Adică, nimeni și nimic nu-l va putea face să 
se răzgândească. Și totuși, n-a fost așa. 
întors, cu fața sau cu spatele de pe la Bru
xelles, Tăriceanu a revenit asupra demisiei 
sale irevocabile. Și când auzi motivul, te 
pufnește râsul. Zice premierul că și-a dat sea
ma că poporul are nevoie de un Guvern sta
bil.
De fapt este vorba de cu totul altceva. 
Tăriceanu și prietenii săi știu de ce.

Declarație din... penitenciar!

p Rad«0im4ipqt fi întâlnite p pe priscjpalela artere rutiere 

de pa raw kxairtâplcr Brad - Hefea Petroșani
r Vulcani. Lupani

■ Unul dintre inculpații 
din dosarul Spumă și 
Bibanu își susține 
nevinovăția.

Tiberiu Stroia
tiberiu. strata* infonnmedia.ro

Deva - La aproximativ un 
an de la începerea anchetei în 
dosarul intentat interlopilor 
conduși de Spumă și Bibanu, 
procesul este în plină desfă
șurare. Potrivit procurorilor, 
există aproximativ 200 de 
martori care trebuie audiați 
de judecător. CUVÂNTUL 
LIBER a reușit să obțină, în 
exclusivitate, o serie de de
clarații făcute de către Bre- 
lian Marius, unul dintre cei 
16 inculpați în acest dosar. 
Astfel, potrivit acestuia, acu
zația de proxenetism care i se 
aduce de către procurori nu 
se bazează pe fapte reale. „în 
barul Extaz, unde am fost

Sinucigaș
Hunedoara (M.T.) - Un băr

bat din Hunedoara a amenin
țat că se sinucide pentru că 
primarul nu vrea să-i reno
veze camera din căminul de 
nefamiliști, în care locuiește. 
Petru F., de 44 ani, cunoscut 
cu antecedente penale și afec
țiuni psihice, era marți după- 
amiază în stare avansată de 
ebrietate. S-a urcat pe un stâlp 
de curent din cartierul Cen
trul Vechi, din Hunedoara, îm
brăcat doar cu pantaloni 
scurți. Amenința că vrea să 
sară pe motiv că primarul nu 
i-a zugrăvit camera de cămin 
în care locuiește. La fața locu
lui s-au deplasat forțele de 
ordine și primarul Hunedoa
rei care, într-un final, l-a con
vins pe protestatar să coboare 
de pe stâlp, promițându-i că 
îi va renova camera. 

reprezentanților Prefecturii 
Hunedoara, s-au înregistrat 
între 15 și 36 de litri de apă 
pe metru pătrat.
După 24 de ore

Bilanțul înregistrat arată 
104 case inundate, 151 de 
anexe gospodărești, două 
poduri și șase podețe și peste 
350 ha de teren agricol. „Ieri, 
în jurul orei 14, mai existau 
nouă localități fără energie 
electrică în zona Orăștie și 
Brad. Inspectoratul Județean 
pentru Situații de Urgență a 
acționat și acționează în con
tinuare cu 6 autospeciale, 4 
ofițeri, 5 subofițeri, 2 m.a.b.c. 
și 36 militari în termen”, 
declară Dan Pricăjan, sub
prefectul județului.

Ploaia de ieri a afectat o 
parte din sectoarele între

angajat se practica prostituția 
înainte de a fi eu angajat,, 
susține Marius. Nu eu am 
stabilit regula ca dansatoarele 
de striptease să se prosti
tueze. Aceasta a fost stabilită 
de către Schram Germain și 
dictată telefonic Paulinei Raț 
care era șefă de personal,, 
afirmă Marius Brelian.
Acuzații eronate?

De asemenea, Brelian 
susține că nu-l cunoștea pe 
Crâznic Cornel. „Nu l-am 
cunoscut pe Crâznic Cornel. 
Prin urmare este greșită 
acuzația cum că eu știam de 
faptul că Crâznic l-ar fi ame
nințat pe Schram Germain,, 
susține Marius.„Am fost de 
față când belgianul le-a cerut 
fetelor să întrețină raporturi 
sexuale fără voia lor, și când 
a cerut bani de la ele tri- 
mițându-le să facă „patru 
combinații,, pentru a-i aduce 
200 de euro. Știu că Germain

-x \ ! >

expertul tau

luni - vineri 10,00-19,00 

sâmbăta 10,00 - 14,00

Deva Caiea Zarandului nr. 43 tel. 0354 100 066

Echipele de intervenție se consultă pentru rezolvarea situației

prinderii “Chimica” Orăștie. 
întreruperea curentului elec
tric timp de mai multe ore i- 
a determinat pe muncitori să 
formeze adevărate echipe de 
evacuare a apei din secții.

obișnuia să le ia actele fetelor 
pentru a fi sigur că nu pleacă 
de la el. Am vrut de mai 
multe ori să anunț poliția, 
dar mi-am dat seama că dacă 
cele spuse de mine nu vor fi 
susținute de fete eu nu voi fi 
credibil. Și știam că fetele nu 
mă vor ajuta,, susține Marius 
Brelian.
Declarații false

Marius Brelian susține că 
dansatoarele de la clubul Ex
taz au fost învățate de către 
belgian să dea declarații false 
“Prostituatele au fost învăța
te să declare că banii din 
prostituție ajungeau la mine, 
ceea ce nu e adevărat. Eu nu 
am organizat și nu am par
ticipat, într-un fel sau altul, 
la activități de proxenetism. 
De asemenea nu am avut nici 
un beneficiu din această ac
tivitate și consider că am a- 
vut ghinion să lucrez la acest 
bar” afirmă Marius

în localitatea Aurel Vlaicu, 
pe lângă pagubele provocate, 
grădinița a fost distrusă în 
totalitate urmând ca la toam
nă I.S.J. Hunedoara să găseas
că o altă locație.

Plopii au "sucombat"

Conferință
Deva (V.R.) - în cadrul 

conferinței de presă de 
ieri s-a prezentat ediția a 
IV-a a Conferinței Inter
naționale de Medicină 
Populară și Remedii Nat
urale ce se va derula în 
zilele de 22-24 iulie a c., 
în sala mare a Casei de 
Cultură Deva. Ancu Din- 
că, cercetător cunoscut 
pentru dispozitivele sale 
cu multiple utilizări, nu 
va mai fi doar partici
pant ci organizator, cea 
de-a doua zi revenindu-i 
lui și invitaților săi. Și- 
au anunțat prezența spe
cialiști din țară și din 
străinătate (India, Rusia), 
între care mulți medici.

Vor participa spe
cialiști în terapii com
plementare care au mai 
fost în anii trecuți, dar și 
alții care vin prima dată 
la conferință.

RECLAMA

mmedia.ro
medJa.ro
infonnmedia.ro


joi, 21 iulie 2005
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1988 - A murit poetul, eseistul șl tiwtfetdtttal român 
lan Caralon (n. 24,05,1923)_____________________________
1889 - S-a născut scriitorul Ernest Mii Ier Hemingway, lau
reat al Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 1954 
(.Adio, aita”, „Zăpezile de pe Kilimanjaro', „Bătrânul $1

I

1808 - S-a născut Simion Bărnufu, scriitor, estetician, om 
politic, conducător al Revoluției române de la 1848 din 
Transilvania (.Românii și ungurii*, .Pedagogia") fm.
16.85.1864)

Calendar religios
21 iulie - Cuvioșii Simeon și loan Pust

nicul; Sf. Prooroc Iezechiel

Sfântul Iezechiel era atât de mare înain- 
tevăzător, încât vedea ce se întâmplă la 
depărtare, ca înaintea ochilor. Pe când era 
în Babilon, vedea ce se întâmpla în Ierusa
lim și le spunea popoarelor care erau în 
robie cu dânsul. Sfântul prooroc a văzut 
tot ce avea să se petreacă în viața poporu
lui Ierusalimului. De aceea a căzut cu fața 
la pământ, înaintea Domnului, strigând: 
„Amar, amar mie, Doamne, că voiești să 
pierzi rămășițele lui Israil, vărsând mânia 
Ta peste Ierusalim!”

Sfântul Iezechiel a proorocit și pentru 
popoarele din jur, care au râs de pedeapsa 
ce a venit asupra Ierusalimului de la Dum
nezeu. S-au împlinit toate aceste proorociri, 
inclusiv cea despre potolirea mâniei dum
nezeiești asupra evreilor și întoarcerea lor 
de la Babilon la moștenirea lor.

Energia electrică
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dar e gata să vă

i?

Deși sunte$ convins d r'ifiep flaa te Etan sfârșit mal mutte' 
activități, s-ar putea să nu vă reușească mare luau. Ideile 
ar putea fi confuze.

21 mai-20 Iun. ■_____ _

Nu dați înapoi de la nimic pentru a vă atinge sașiul. Slo
ganul dv e: totul sau nimic. MMte 9ok familte al' d mai 
tempereze elanul.

21 Iun.-20 iul.

Azi sunteți visător și lăsați pfe fawși să se rezohri 
gure. Nu vă lăsați indus In eroare de un prieten.

21 hălMWWW. ■' :• ‘________
O zi mai puțin însorită decât precedenta nu vă e pe 
Nu aveți neplăceri, dar entuziasmul e limitat, ca j. 
de comunicare cu cellalp.

21 aug.-20 sept.___________________________

Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan______________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
08.30-13.00 Al. Crinilor, bl. E13, sc. B 
08.30-12.00 Str. M. Eminescu, bl. 31, sc. A, C 
11.00-15.00 Bd. Decebal, bl. C, sc. D
09.00-15.00 Str. 22 Decembrie (de la Pietroasa până la 
ieșirea din oraș), Bd. I. Manlu, bl. L3, sc. A, B 
09.00-12.00 Bd. Decebal, bl. 8, sc. B

Apă_________________________ _______________________
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

Soluția Integramel din nu
mărul precedent: S - R
- CUC - BILETE - AV - 
RO - HALTA - RECE - 
SÂRG - NORD - NEO - 
GEM - TUG - N - E - OP
- RAT - LATITI - UG - 
BICI - UNA - SUV - 
ULCER - RAPID - LA - Bl
- ET - I - SR - SETOS - 
SINE

227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CER 212725
Urgențe 112
Rompterl 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 2851»

întreaga ov viață sentimentală ar putea fl dată peste cap 
dacă ascultați de bârfe răutăcioase care vor să vă testeze, 
reacțiile.

21oct.-20 nev. _______________

Concentrarea vă e subminată de iubire și nevoia de 
cunoaștere. Dacă vă limoeziți mintea, vă putej ocupa de i 
planul aprobat de astre.

2i nov.-20 dec.

a «ide fa provoacă la no iei ca între- 
â le dați o lecție. Ci. experiența dv le

PRO TV 1 ANTENA 1

730 Jurnal TVR Sport Meteo 
7:15 Grădinile italiei 
7:45 dna minute de cultură.

Cu: Cornel Mihalache
830 Portul miracolelor 
8:50 Mbs World România 
930 Sănătate pentru toți 

(reluare)
930 Teleshopping 

1030 Misteriosul John Doe.
B Cu: Dominic Purcell, 

Jayne Brook
1130 Felidty
11:55 Euro Dispecer 
1230 Destine secrete

B (reluare)
1330 Vorba lui Jim 
1330 Desene animate: Chip

EJ și Dale
1430 Jurnal TVR Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
1530 GrâdMle Italiei

(reluare)
1530 Akzente. Emisiune 

limba germană 
16:55 Dincolo de hartă 
1730 Destine secrete 
1820 Vorba Iul Jbn 
18:50 Tragerfle Joker șl Loto 

5/40 Omologarea 
1930 Jurnal TVR Sport Meteo
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730 Știrile ProTv. Cese 
întâmplă, doctore ? 

9:15 Tânăr șl neliniștit 
0 (reluare) 

10:15 Destine 
0 răscumpărate 

11:15 Tu ești, tu câștigi! 
12:15 De râsul lumii 
13:00 Știrile ProTv 
13x15 De râsul lumii 
14:15 împotriva sistemului 

B (dramă, SUA 1998)
Cu: Shirley Knight, 
Andrew McCarthy, 
Teri Polo 

16:00 Tânăr și
0 neliniștit, episodul

2405. Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, 
Laureen Bell, 
Doug Davidson, 
Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott 

1730 Știrile ProTV Vremea 
17:45 Tu ești, tu câștigi I

Emisiune de diverti- 
ment 

1930 Știrile ProTV Sport
Meteo. Cu: Andreea
Esca
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730 Observator. Sport
830 In gura presei (reluare) 
930 Anastasia

1030 Incredibil, dar adevărat 
1030 Concurs Interactiv 
1230 îngerul păzitor 
1330 Observator cu Simona

Gherahe
134 ocui destinului

0 (dramă, coproducție, 
1989). Partea a doua. 
Cu: Ben Cross, Veronica 
Hamel, John Glover, 
Bruce Greenwood, 
Sarah Jessica Parker, 
Larry Lamb.

1630 Observator 
1645 Vhrere-A trill cupasi-

0 une. Cu: Edoardo Costa, 
Giorgio Ginex, Edoardo 
Velo, 
Giuditta Saltarini, Loren- ’ 1730 Poveștiri adevărate 
zo Ciompi, 
Donatella Pompadur, 
Elisabeta De Palo

1730 Anastasia 
1830 Diverts: Felix șl Otilla 
1M0 Observator

cu Alessandra Stokascu 
și Ludan Mânckuță.
Sport. Meteo

I

if
4
i

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

9:15 Mama vitregă (reluare) 
10:10 Anita (reluare) 
12:15 Amazoana 
13:15 Valentina, grăsuța mea 

B frumoasă. Cu: Natalia 
Streignard, Juan Pablo 
Raba, Hilda Abrahamz 

14:15 Legături de familie. Cu: 
BVera Fisher, Reynaldo 

Gianecchini, Giovanna 
Antonelli 

1530 Jesus. Cu: Joaquin Fur-
Briel, Malema Solda, 

Agusb'na Lecouna, Lydia 
Lamaison 

16:30 Luna. Cu: Gaby Espino,
B Christian Meier, Ana 

Cristina Geithener

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

1835 Vremea de Acasă 
18:10 Pariul Iubirii. Cu: Paty 

B Manterola, Juan Soler,
Eric del Castillo, Roberto 
Palazueloz, M6nica 
Sânchez

»

2030 Isadora (biografic, 2015 Nimic nu e sigur to «SuO Divertisment 2
B coproducție, 1968). Cu: 0 dragoste (dramă, SUA , Cel mal tare

Vanessa Redgrave, Ja 2004). Cu: Kim dh parcare
mes Fox, Jason Ro (Delaney (Danielle 31230 Observator
bards, Zvonimir Cmko. Montet), Kyle Secor t330 Diverts:
Regia Karel Reisz. Pre țlim Montet), Cristiăn i Mbt șl Otilea ! 2
miul pentru cea mai ide la Fuente 030 Raluri: Raliul
bună interpretare femi " liguel), John Maxwell Aigentinel. Cartierul
nină, Cannes 1969. (Hank Montet), general al competiției

2235 kitemfci to exdusivitete Lara Grice (Patty). se află în Villa
cu Wsly Oins, probabil 22:15 Vacanța Mare. Cu Carlos Paz. lată și 2
oi mai mare spedalst Mugur Mihăescu și câștigătorii acestui
li branding dn lume Radu Pietreanu raliu din ultimii

2945 Jumteul TVR 2330 Știrile ProTV Sport bei ani: Carlos Sainz
2335 Mbs World România »5 Doi bărbați și (Citroen Xsara)
2340 Mardi toregistrată 0jumătate. Cu: Charlie to 2004 și în 2002,

030 Confask.*» unui Sheen, Jon Cryer,. și Marcus Gronholm
0anonkn (dramă, SUA Angus T. Jones, Marin (pegeot 206),

2001). Cu: Billy Bob Hinkle, Melanie *12003
Thornton, Frances Mc- i Lynskey, Holland Taylor OJOInaedbil,
Dormand, Michael Ba- ‘ HI 5 frați Julea (reluare) 0 dar adevărat
«alucco, James Gan- > 130 Ș Pro TV 146 mcus Interactiv
dolfinl. Regia Joel Coen. 230 Renegatul jbfldOhwrvetor !
Premiul BAFTA 2002, 3aM Nimic nu e sigur to
pentru imagine. ! 0 «băgase (dramă, pldtor

230 Jurnal TVR Sport 5UA 2004) MpVfeara
Meteo (reluare) Hțreluare)

330 Mama vitregă Cu: Vic- 
Btoria Ruffo, Cesar Evora, 

Jaqueline Andere, 
Mauricio Aspe, Miguel 
Angel Biaggio

1130 Anita. Cu: Ivonne Mon
Otero, Jorge Enrique 

Abello, Natalia 
Streignard, Marcelo 
Cezăn Elluz Peraza

330 Culoarea păcatului. Cu: 
0Tais Araujo, Reynaldo 

Gianecchini, Giovanna 
Antonelli, Caio Blat

MO Legături de familie. Cu: 
BVera Fisher, Reynaldo 

Gianecchini, Giovanna 
Antonelli, Julia Almeida, 
Reglanne Alves

1:15 Pweștirl adevărate 
(reluare)

145 Un bărbat adevărat 
Corazon latino

198 Rețeta de Acasă
530 îndoiala. Cu: Silvia 
B Navarro, Omar Ger- 

” menos, Victor Gonzalez
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7:00 Sărufrmă
H prostiile8^0 T^tohopping

8:30 CeZar

1030 Tonomatul 
de vacanță 

11:30 Cind minute 
de cultură 

1145 Pasiuni 
12:35 Eurodispecer 
12:40 Verdict

0 Crimă 
1330Teleshoplng 
14:00 Desene animate:

□ pisica siameză 
1430

0 oceanului 
1530 împreună 

îh Europa 
16:00 Enigme 

din Carpați 
1630 Sabrina 
1730 Rebelii 
17:55 Euro-dispecer 
18:00 Bugetul meu 
1830 Sănătate 

naturistă 
19:00 Soția

0lui Lorenzo

2MD Dragul de
0 Raymond 

2030 Verdict
0 Crimă 

29:30 Jurnalul TVR 
’'**’5 Jurnalul Euronews pen- 

tr tomânia 
2fal5 A fost odată hoț Cu:
0 Sandrine Holt, Ivan 

Sergei, Nicholas Lea, 
Jennifer Dale, Robert 
Ito, Michael Wong 

23:10 TVR 2 recreează lumea 
tal3Sud-Est 

2330 Două roți. Ediție
B specială

Sănătate naituristă
115 Dragul de Raymond
B(reluare)

140 Râul speranței (dramă, 
0 Franța, 1995). Ultima 

parte. Cu: Manuel 
Blanc, Carole Richert, 
- isabeth Depardieu, 
Claire Nebout, Pascal

' Greggory. 
Regia Josee Dayan
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730 Teleshopping
730 News Radio (reluare) 
7:55 Sport cu Florentina 
830 Sunset Beach 
930 Dragoste șl putere
B(SUA 1987) Cu: Susan 

Flannery, John McCook, 
Ronn Moss i 

1030 Kensky Show 
11:25 Clip Art 
1130 Monica 
1230 Filmul și televiziunea 
1230 Teleshopping 
13:00 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 
1425 Sunset Beam 
1525 Dragoste și putere

B (SUA 1987) Cu: Susan 
Flannery, John McCook, 
Ronn Moss, Winsor Har- ! 
mon Regia: Lee Phillip 
Bell 

16:15 Jake 23 
1730 News Radio 
1730 Cash Taxi 
18:00 Focus Prezintă: Magda 

Vasiliu. Rubrica Sport 
prezentată de Radu Val- 
can. Rubrica Meteo 
prezentată de Nadira 

1930 Documentar

i. 
i 
t 
t 
i

3

?

0630-0730 Observator -
Deva(r) 

1630-1645 Știri locale

ONE TV DEVAI
13 die, SUA 2003).

935 îmblânzitorul de cal 
0 (dramă, SUA 1998). 

12:10 5-a tolâmplat de
14 curând (comedie, Italia, 

2003). Cu: Claudio San
tamaria

1335 0 familie cu probleme 
0 (comedie, SUA 2002).

Cu: Adoni Maropis 
15:10 Zafir (dramă, Danemar- 

Sca, 2003). Cu: Rose
Marie Hermannsen 

1630 Pwty kt the Park 2004 
1835 Orange County (corne

ls die, SUA 2002).
2030 Monique (comedie, 

0 Franța, 2002). Cu:
Albert Dupontel 

2135 Străinul (acțiune, SUA 
02003). Cu: Steven Sea

gal, Max Ryan
23:10 Calmul dinaintea furtu- 

13 ni (dramă, Marea Bri- 
mie 2002).

0*45 Pe cont propriu 
Q (acțiune, SUA 2003).

235 Spider (dramă. Canada, 
02002).

4:15 Recviem (thriller, Fran- 
0ța, 2001). .

0830*1030Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă 

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infer- j 
mative

HALLMARK

2030 Vino mamă să mă vezi. 
Emisiunea de divertis
ment încearcă să scoată 
to evidență și alte apti
tudini ale vedetelor 

utohtone. Va fi vorba 
despre cu totul altceva 
decât o binemeritată 
vacantă de relaxare într- ™ Spana k -« o s“SrJa * foi T- 

pentru a evada câteva 
zile din aglomerația 
orașelor. Viața la țară, 
timp de 48 de ore, așa 
cum a fost ea imaginată 
de realizatorii acestei 
emisiuni, va fi una 
aparte

2130 Eurotombola 
2230 Cash Taxi 
2230 Trăsniți în N AT. 0. 
23000 Focul plus 
SSfaEta 2.0

SGuiness Lumea recor
durilor 

145 Focus 
34 lanllagrau
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i 12.15 Fata lui Johnny (dramă, 
Canada, 1994) &

! 1430 Fiicele lui McLeod m
i 1445 Privire în trecut (dramă,. 

SUA)
1630 Prăvălia cu antichități

! (dramă, Statele Unite % 

ale Ameridi, 1995) .;
118.15 Legăminte încălcate > 

(dramă, SUA 1987)
i 2030 Fiicele lui McLeod
J 2130 Domnul Muzică (come

die, Canada, 1998) l 

2245 Jordan (s) 
2345 O femeie dificilă 

(dramă, Australia), 
ma parte

DISCOVERY

c
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’ 0930 Apocalipse ale anti

chității
10.00 Megj-războa cu fiare

1000 Știrile Tv Spat 1015 Fotbal 1100 Natura în stare brută
< SprmGetafe -Alletito 11:00 Știe
1 Tv Spat 1130 Hanței mascufo:

Draro-HCM Cons&ța 1230 ȘMe
Tv Spat 1215 Hanței masaări , 14,00 Autopsia mumiilor i 
teiamo ■ HCM Coretarfo 1310 Cam- 1530 Apocalipse ale anti-

TV SPORT
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s
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i.__________  ___________ ___
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• Selecție. Până în 27 iulie se mai pot de
pune, la sediul ISJ Hunedoara, CV-uri și scri
sori de intenție pentru cei care doresc să ia 
parte la selecția evaluatorilor de unități de 
învățământ preuniversitar. Aceștia trebuie să 
fie membri în comisia județeană de acredita
re a acestor instituții. (R.l.)

• Dobânzi mai mici. Nivelul dobânzii dato
rate pentru neachitarea obligațiilor fiscale la 
termenul de scadență a fost redus cu 0,01%. 
Astfel aceasta a fost diminuată de la 0,06% 
la 0,05% pentru fiecare zi de întârziere. (C.P.)

Bani pentru 
parcul industrial

Deva (C.P.) ■ Fondurile pe care Autori
tatea pentru Valorificarea Activelor Statu
lui (AVAS) le va obține din vânzarea 
acțiunilor societății Siderurgica vor fi virate 
Parcului Industrial Hunedoara, pentru 
realizarea infrastructurii necesare, a decis 
Guvernul printr-o ordonanță de urgență, în 
ultima ședință. Actul normativ schimbă des
tinația inițială a fondurilor obținute din pri
vatizarea Siderurgica Hunedoara. Fostul 
Guvern a decis ca sumele obținute de AVAS 
din vânzarea acțiunilor societății să fie 
virate tot Parcului Industrial Hunedoara, 
dar în scopul creării unor noi locuri de 
muncă. Actualul Cabinet arată, însă, că Par
cul Industrial nu-și poate desfășura activi
tatea fără infrastructura necesară. Siderur
gica Hunedoara este cuprinsă în lista soci
etăților comerciale din Programul de 
Ajustare Structurală a Sectorului Privat 
(PSAL I), care prevede privatizarea și 
restructurarea societăților comerciale cu 
capital majoritar de stat.

Un nou centru de selecție

Piețe modernizate
Hunedoara (D.I.) - Primăria Hunedoara 

are în vedere finalizarea în acest an a lu
crărilor de modernizare la două dintre pie
țele agroalimentare din localități: Potrivit 
primarului Nicolae Schiau, demararea lucră
rilor de închidere a halei de la Piața Dunărea 
a avut loc în luna octombrie a anului tre
cut, și se vor încheia la sfârșitul lunii august. 
Valoarea totală a investiției se ridică la 30 
de miliarde de lei și va cuprinde, pe lângă 
realizarea acoperișului și modernizări inte
rioare, și reabilitarea zonei din jurul pieței. 
Celălalt proiect derulat de Primăria Hune
doara are ca obiectiv modernizarea halei 
mici din Piața Obor. Proiectul, în valoare 
de 10 miliarde de lei, este realizat în asociere 
cu o firmă particulară, în final dorindu-se 
construirea unui spațiu comercial modem.

■ Fără porci de rasă și 
fără tehnologie nu vom 
face față cerințelor 
impuse de U E.

Lqredana Leah_______________
Ioredana.leah0informmedia.ro

Sâtămărie Orlea - Pentru 
că în agricultură nu se mai 
poate lucra după ureche, Di
recția Agricolă pentru Dez
voltare Rurală Hunedoara do
rește să dezvolte, în adevăra
tul sens al cuvântului, un 
Centru de reproducție și 
selecție a porcilor la Sântă- 
mărie Orlea. Carnea de porc

Vânzări masive de mașini
• | I > . _____ 1___________ -1_______________________1 • J____  ..■ Primele șase luni ale 

lui 2005 au adus creș
teri semnificative ale 
vânzărilor de mașini.

Piața agroalimentară Hunedoara

Tiberiu Stroia
11ber Iu. st rola® Info rmmedla.ro

Deva - Foamea hunedore- 
nilor pentru achiziționarea de 
produse în leasing sau în rate 
a generat o creștere însemnată 
a vânzărilor de autoturisme. 
Și, cum era de așteptat, cele 
mai mari vânzări au fost 
înregistrate de reprezentanțele 
Dacia. „Comparativ cu pri- 

este cel mai important tip de 
came din alimentația omului, 
în Hunedoara existând o tra
diție valoroasă în domeniul 
creșterii porcilor.
Porci pentru came!

Din păcate producătorii 
individuali utilizează mijloace 
tradiționale de înmulțire, creș
tere și hrănire a porcilor. 
Avem nevoie de rase de porci 
pentru carne și fără un ma
terial genetic valoros nu-i 
vom putea obține și nu vom 
putea „ataca” piața externă, 
„începând cu luna august, 
dorim să dăm în funcțiune 
laboratorul de însămânțări 

mele șase luni ale anului tre
cut, în 2005, vânzările la auto
turismele Dacia Logan au în
registrat o creștere de aproxi
mativ 110 la sută, susține Du
mitru Gherghel, director co
mercial în cadrul S.C Service 
Automobile SA Deva. Practic, 
la nivelul societății noastre, în 
perioada ianuarie - iulie 2004 
am vândut circa 400 de auto
turisme, iar anul acesta avem 
vândute deja 814 autoturisme 
Dacia Logan. De asemenea, 
dacă fac o comparație între 
vânzările din lima mai 2005 și 
iunie 2005 avem o creștere a 
vânzărilor cu aproximativ 35 

artificiale, dotat cu aparatură 
modernă.

Deținem la Direcția Agri
colă un nucleu valoros de 

Specialiștii consideră că este nevoie de material genetic valoros

la sută”, afirmă Dumitru 
Gherghel. Și dealerii autotu
rismelor Renault, Skoda și 
Fiat au înregistrat creșteri 
semnificative ale vânzărilor. 
„Comparativ cu anul trecut, 
am înregistrat o creștere a 
vânzărilor de aproximativ 43 
la sută”, susține Victor Irimie, 
agent vânzări Skoda. Hune- 
dorenii sunt interesați, în 
principal, de modelele cu un 
consum de combustibil redus 
și de o serie de dotări esen
țiale precum aerul condițion
at sau instalații electrice per
formante”, mai spune Victor 
Irimescu.

O mașină 
încărcata cu aju
toare pentru si- 
nistrații 
moldoveni a ple
cat ieri 
dimineață din 
curtea Jan
darmeriei hune- 
dorene, din 
Mintia, iar din 
Deva s-a alăturat 
celorlalte șase 
mașini din 
județele Timiș, 
Arad și Caraș. 
Jandarmii, 
polițiștii și pom
pierii au donat 
îmbrăcăminte, 
mobilier și 
obiecte de uz 
casnic, iar banii 
strânși au fost 
depuși într-un 
cont deschis pen
tru ajutorarea 
acelor oameni 
loviți de ape.

(Foto: Traian Mânu)

viert^de prășilă care vor fi 
transferați la Centrul de la 
Sântămărie Orlea”, spune di
rectorul DADR, Ioan Simion.

Claie în flăcări
Deva (M.T.) - Un incen

diu care a mistuit o cla
ie de fân, a izbucnit în sa
tul Reea, în curtea lui Du
mitru Pascotescu. Oame
nii au anunțat telefonic 
Postul de Poliție Totești, 
care au chemat în ajutor 
pompierii din Hațeg. 
Pompierii Civili din Ha
țeg au stabilit că incen
diul a fost provocat de un 
minor de 3 ani, nepotul 
lui Dumitru Pascotescu, 
care s-a jucat cu chibri
turi, în apropierea clăii.

-21 iulie 2005
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1 dolar 2,9467 lei
1 euro 3,5614 lei
1 liră 5,1232 lei
1 gram aur 39,8454 lei

X.----

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acțj(%)

1. SNP PETROM 0,4840 +2,98
2. SIF1 BANAT-CR1ȘANA 1,4400 +2,86
3. TLV 0,7900 +0,64
4. BRD____________ suspendat_______ '_______
5. IMPACT____________0,4320 +3,85
6. AZOMUREȘ 0,2100 -2,33
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,7200 +5,88
8. ROMPETROL 0,0949 +7,47

RAFINARE (RRQ____________________
9. HABER_____________0,3010 +0,00
10. BCCARPAT1CA 0,4920 +1,23
11. DECEBAL 0,0092 +5,75
Rubrica realizata de SVM IF8 FINWEST SA DEVA, 
b-dul Deceb+I, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Având în vedere 
situația în care se 

află țara, cred că este 
cea mai bună alegere 
pe care o puteau face 
guvernanții. Oamenii 
sunt mult mai impor
tanți și reconstrucția 
țării ar fi fost îngre
unată de instabilitatea 
provocată de alegerile 
anticipate.
Elena, 
Hunedoara

Nu. Asta demon
strează că este un 

om nehotărât. De 
foarte multe ori a 
declarat că indiferent 
de situația din țară 
după ce se întoarce de 
la Bruxelles își va da 
demisia. Inundațiile 
produse în Moldova n- 
ar fi trebuit să 
împiedice demisia. 
Andrei, 
Deva

Nu a făcut bine, 
deși limbajul folo

sit de domnul Tăricea
nu nu îl recomandă 
pentru postul de prim- 
ministru. Trebuia să- 
și dea demisia și să 
ocupe postul de pre
mier al României ci
neva care este hotărât 
să ducă toate refor
mele la bun sfârșit. 
Carina,
Deva

■u. Este un om ca-
JAlre nu-și ține cu
vântul, un astfel de 
om nu are ce căuta 
într-un post de condu
cere care presupune 
luarea unor decizii 
importante. Dezastrul 
produs de inundații 
nu are nici o legătură 
cu renunțarea la de
misie.
Dinu, 
Dfva

Nu cred că a făcut 
bine. Era cel mai 

bun moment pentru 
ca Alianța să câștige 
detașat și să reușeas
că să facă reformele 
care ar scoate țara 
din criză. Nu cred că 
situația provocată de 
inundații este cea ca
re l-a determinat să 
renunțe la demisie. 
Cati,

Ioredana.leah0informmedia.ro
rmmedla.ro


• 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”!

JURNAL
I) I H <| M fi I> O A H A CUVÂO
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Mihai Leu tare 
și la fotbal

• Cartonașe. La nivelul echipelor de juniori 
Divizia D, după cartonașele galbene și roșii 
acumulate în sezonul trecut, cea mai disci
plinată echipă s-a dovedit a fi Minerul Uri- 
cani, iar cea mai indisciplinată Dacia Orăștie. 
Jucătorii primei echipe au primit doar trei 
cartonașe galbene, iar cei din Orăștie 24 gal- 
be&e și două roșii. (V.N.)

Hunedoara (C.M.) - O echi
pă hunedoreană condusă de 
fostul campion mondial la 
box profesionist, Mihai Leu, 
vâ întâlni, azi, la Ștrandul

• Cupa Davis. Echipa de tenis a României 
ocupă locul 12 în clasamentul Cupei Davis, 
cu 4.818,8 puncte, după înfrângerea suferită 
în fața Croației (1 -4), în sferturile de finală 
ale grupei Mondiale. în schimb. Croația, 
semifinalistă a Cupei Davis, a urcat două 
locuri, acum fiind pe locul șapte. (V.N.)

• Cupa României. CFR Marmosim, câști
gătoarea etapei județene a Cupei României, 
s-a impus, ieri, cu 4-2 în fața formației inter 
Petrila (fostă Divizia C), în primul tur al Cupei 
României faza națională. Golurile au fost 
marcate de: Bejan (28), Mihăiescu (31), 
Giurasă (53 penalty). Furdean (60), respectiv 
Corbei (2) și Vanea (49). (C.M.)

Mihai Leu

Tineretului din capitală o for
mație a fostului internațional 
Didi Prodan în cadrul unei 
partide demonstrative din 
Campionatul Național de Fot
bal pe Plajă BenQ. în echipa 
lui Leu, supranumită “Ex- 
tratereștri”, vor evolua fostele 
glorii de la Corvinul Hune
doara, loan Petcu și Romulus 
Gabor, precum și fratele lui 
Mihai - Victor Leu. Din. 
echipa lui Prodan, intitulată 
“felacticii”, fac parte foștii 
inrernaționali ai „generației 
de aur“, Florin Primea, Jean 
Vlădoiu. Toni Doboș, precum 
și Dan Teban.

“Am fost sunat de unul din
tre organizatori și mi s-a pro
pus să-mi fac o echipă. I-am 
sunat pe fratele meu, pe 
Romică (Gabor n.r.) și Neluțu 
(Petcu n.r.) și am reușit să 
facem o echipă. Meciul va fi 
doar pentru distracție, întru
cât nu am de gând să practic 
în mod profesionist și fot
balul, ci rămân la cursele 
auto”, preciza Mihai Leu.

Rivalitatea dintre jucătoarele de la Remin și Cetate a 
dispărut, majoritatea jucând acum pentru Cetate

Cetate Deva pleacă 
în cantonament

Deva (C.M.) - Componen
tele echipei Cetate Deva își 
încep, azi, stagiul de pre
gătire la munte. Jucătoare
le antrenate de Liviu Jurcâ 
se vor deplasa la Păltiniș, 
unde timp de 10 zUe au ca 
obiectiv realizarea unei 
condiții fizice cât mai bune. 
„Programul de pregătire va 
fi destul de dur, întrucât 
capacitatea de efort este 
baza performanței. Vom 
avea două zile cu câte trei 
antrenamente, apoi câte o 
zi cu două și cu un antre

nament. după care ciclul se 
va relua. Nu vom efectua 
exclusiv pregătire fizică, ci 
vor fi și ședințe de antre
nament tactic”, preciza 
Liviu Jurcă, antrenorul ae- 
vencelor. Jucătoarele Car
men Cartaș, Mihaela Sme- 
descu, Mihaela Ialomițea- 
nu, Mihaela Ivan și Clara 
Vădineanu, care au parti
cipat la un stagiu de pregă
tire al lotului B al echipei 
naționale se vor alătura 
lotului direct în cantona
ment.

înaintea 
startului în - 
cea de a 17-a 
etapă a Turu
lui Franței, 
ciclistul 
american a 
avut timp să 
se joace cu 
cățelușul său. 
Etapa de ieri 
s a desfășurat 
pe distanța 
de 239,5 km.

(Foto EPA)

VTot mai
JjP Oficialii Jiului sunt 7 
dezamăgiți de numărul 
mic de spectatori și își

. aduc aminte de Gozma.
w- .■ ț

Valentin Neagu
.- ' igueirrtarnwnw

Jiul Petroșani - superioară 
ucrainienilor

Becsz (C.M.) - Divizionara A Jiul 
Petroșani a câștigat, ieri, al doilea meci ami
cal susținut în cantonamentul din Ungaria, 
învingând cu seorul de 2-1 formația Karpaty 
Lviv, retrogradată la finalul acestui sezon 
din prima Ligă a Ucrainei. „A fost un meci 
aprig, în care adversarii au avut ca princi
pal argument forța fizică, în vreme ce 
echipa noastră a fost superioară la capi
tolele tehnică și organizare”, preciza Gheor- 
ghe Boboc, organizatorul de competiții al 
Jiului. Golurile minerilor au fost marcate 
de Ionică Marinică în minutele 6 și 39. Azi 
elevii lui Ionuț Chirilă nu au programat nici 
un joc, iar sâmbătă minerii vor participa 
la un triunghiular la Becsz cu două echipe 
din liga secundă maghiară.

puțini spectatori
de subțire. Dacă s-au făcut ' 
până în prezent 125 de abona
mente, așa că am spus totul 
despre dezinteresul oamenilor 
față de fotbal”, a mai precizat 
Spiru. Acesta mai spunea cu 
regret că Pandurii Tîrgu Jiu 
a reușit să facă până în 
prezent 15.000 de abonamente, 
pe când la Petroșani...

Să mai amintim că, în 
urmă cu 8 ani, când Jiul era 
în prima divizie, iar Miron 
Cozma conducea destinele 
clubului, clubul avea aproxi
mativ 50.000 de abonați și era 
al doilea club după Barcelona, 
din punctul de vedere al aces
tuia.

Petroșani - Cu toate că 
prețurile nu sunt exagerat de 
mari pentru salariile mineri
lor, se pare că Jiul Petroșani 
va avea destul de puțini spec
tatori în noul sezon com- 
petițional. Cel puțin așa apre
ciază oficialii clubului. „Dacă 
vom avea 1000 de abonați din 
rândul minerilor, va fi eveni-

ment”, a declarat dezamăgit 
Marian Spiru, secretffiftil 
clubului. Care sunt prețurile? 
10 milioane de lei un abona
ment la tribuna oficială, 1,3 
milioane la tribunele acope
rite și un milion de lei la 
peluze. Mai mult, clubul s-a 
oferit să fhcă reduceri la 
abonament pentru angajații 
celor 20 de unități miniere 
din Vale, care vor plăti pe un 
abonament un milion de lei, 
iar banîl pot fi dați fi» palru 
tranșe. „Mai mult de atât nu 
știu ce am putea face. Și 
avem semnale că, deocam
dată, cererea în rândul anga- 
jaților de la mine este destul

Trofeul Cetății 
la șah

Deva (C.M.) - Tradițio
nalul turneu de ^ah „Tro
feul CetSț3H,®rganîzat de 
Clubul de gaȘ .Deva^ își 
va derula cea de a 19-a e- 
diție la Lie eul Pedagogic, 
în perioada $3 - 30 iulie, 
întrecerea se Va desfășu
ra la opt categorii, respec
tiv la seniori, juniori, 
junioare, pensionari, Gat- 

.SgorKI,, categoria a II-a; 
copii - băieți și fete 14 
ani și este dotată cu pre
mii în valoare totală de 
peste 38 de milioane lei.

Vor medalii și recorduri
■ Atleții de la CSS Hu
nedoara au obiective 
curajoase la C.N. de 
juniori II.

Hunedoara (C.M.) - Șapte 
atleți de la CSS Hunedoara 
vor participa, la acest sfârșit 
de săptămână, la București, la 
Campionatul Național rezer
vat juniorilor II. “De la Cipri- 
an Amzuleanu am pretenția 
să urce pe podium măcar la 
una dintre cele două probe la 
care concurează, respectiv 
1500 m și 3000 m. De la Cos- 
min Amzuleanu care e junior 
III și de la Răzvan Ungureanu 
care vor alerga la 400 m și 800 
m aștept să realizeze recor
duri personale, chiar dacă nu

vor obține medalii”, afirma 
antrenorul Florin Bucur.

Celelalte patru reprezen
tante ale CSS Hunedoara la a- 
ceastă competiție sunt Teodo
ra Pană, Lorina Nistorescu, 
Arina Mitrică și Andrada 
Vinca, componente ale șta
fetei de 4 x 400 m - 300 m - 200 
m - 100 m, vicecampioane na
ționale la junioare III. “Fiind 
mai mici ca vârstă decât ad
versarele le va fl foarte greu 
să obțină medalie. Dar poate 
această situație le va ajuta să 
corecteze recordul național la 
junioare III, categoria lor de 
vârstă, pe care l-au îmbu
nătățit în urmă cu două săp
tămâni”, preciza Marieta Ucu, 
antrenoarea atletelor hune- 
dorene. Atleții hunedoreni și antrenorul Florin Bucuf (dreapta)

45% Reducere
Economisește cu abonamentul

A

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

22 bani (2.269 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

19 bani (1.920 lei vechi)

CUM TE ABONEZI? !
i

Decupează și completează talonul. ■
Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 
trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 •
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. J
Vei fi contactat în cel mult 5 zile. i

cr- Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03
(tarif local). i

GRATUIT, în fiecare vineri primești
JURNAL cel mai complet supliment 

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

Abonamente
1 lună 5,9 lei (59.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.269 lei vechi)
3 luni 16.9 lei (169.000 lei vechi) preț/ziar ab. 21 bani (2.166 lei vechi) i
6 luni 31.9 lei (319.000 lei vechi) preț/ziar ab. 20 bani (2.045 lei vechi) 1
12 luni 59.9 lei (599.000 lei vechi) preț/ziar ab. 19 bani (1.920 lei vechi)

Numele______________________________________

Prenumele___________________________________

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada ----------------------------------------------------------- c
Nr.________Bl._____________Sc.______ Ap.____ I

Localitatea____________________

Telefon (opțional)_______________

A
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• înlocuire.; Olandezul Robert Doombos es
te noul pilot al echipei de Formula 1 Minardi, 
înlocuindu-l pe austriacul Patrick Friesacher,
a anunțat Gazzetta dello Sport, Anunțul a 
fost făcut de echipa italiană printr-un comu
nicat în cafe se arată că Doornbos va fi coe- 
Jhiper cu conaționalul său Christijan Albers.(MF)

' ' '';

• Oficiali. Partida Rapid București - UE Sânt 
Julia, care se va disputa pe 28 iulie, pe sta
dionul Giulești, de la ora 20:15, în manșa a 
doua a turului întâi preliminar al Cupei UEFA, 
va fi condusă de o brigadă de arbitri din Ța
ra Galilor, cu Brian Lawlor la centru. El va fi 
ajutat de Maldwyn Williams și Michael Jones.(MF)

Nu vor avea timp pentru Steauâ

Fostul 
câștigător 
al Ligii 
Campio
nilor cu 
Manches
ter Uni
ted, 
Dwaight 
Yorke, s-a 
mutat în 
Australia. 
Internațio 
naiul din 
Trinidad- 
&Tobago 
va juca 
pentru 
FC Syd- 
ney.(D.N.) 
(Foto; EPA)

■ Shelbourne, posibilul 
adversar al Stelei din tu
rul II preliminar al LC, nu 
va studia jocul românilor.

Dublin (MF) - Antrenorul 
echipei Shelbourne FC (Irlan
da), Pat Fenlon, a declarat că 
dacă echipa sa va elimina 
formația Glentoran Belfast 
din turul întâi preliminar al 
Ligii Campionilor, va avea 
foarte puțin timp la dispoziție 
pentru a studia următorul 
adversar, FC Steaua, infor
mează Irish Examiner. „Dacă 
trecem de Glentoran și mer
gem mai departe, vom avea 
foarte puțin timp pentru a

studia echipa Steaua și sunt 
convins că, dacă se va califi
ca, și Glentoran va avea ace
eași problemă”, a spus Pat 
Fenlon. „Fenlon știe că elimi
narea lui Glentoran va aduce 
în fața echipei sale faimoasa 
formație Steaua București. 
Fenlon a jucat la București 
atât împotriva lui Dinamo, 
cât și a Stelei, cu Saint Pa
trick's Dublin, respectiv Bohe
mians Dublin, dar, așa cum 
spune, «asta a fost demult»”, 
a notat Irish Examiner.
Precedente fericite

Dinamo București a elimi
nat formația St. Patrick's, în 
turul întâi al ediției 1990/1991

a Cupei Campionilor Euro
peni, după 4 - 0 acasă și 1 - 1 
în deplasare. Steaua Bucu
rești a trecut de Bohemians 
Dublin în turul întâi al ediției 
1992/1993 a Cupei Cupelor, 
scoruri 0 - 0 în deplasare și 4 
- 0 pe teren propriu. Căpita
nul echipei Shelbourne FC, 
Owen Heary, a afirmat că 
gândul confruntării cu Steaua 
în turul următor îi va moti
va puternic pe jucătorii irlan
dezi în confruntarea cu Glen
toran Belfast: „Vrem să experi
mentăm din nou ceea ce am 
reușit anul trecut, un parcurs 
foarte bun în cupele europe
ne, și ne vom motiva gândin- 
du-ne la marele meci cu Stea

ua din turul următor. Aial 
trecut, când am întâlnit Reyk
javik, ne-am gândit Ia con
fruntarea cu Hajduk Split, ju
când am jucat cu Split am 
privit spre dubla cu Deporti
vo la Coruna. *

De multe ori te ajută când 
te gândești că vei întâlni 
faza următoare o grupare pu
ternică, iar dacă vom ajunge 
să întâlnim Steaua, ne vom 
gândi și mai departe”, a sptts 
Heary, citat de Ireland online. 
FC Steaua va întâlni, pe 27 
iulie, în deplasare și 3 august, 
la București, învingătoarea 
din dubla manșă Glentoran 
Belfast-Shelboume FC. în tur 
scorul a fost 1 - 2. BJ♦a

Larry Brown 
este șomer

Detroit (MF) - Larry 
Brown, antrenorul echi
pei Detroit Pistons, a 
ajuns la un acord, marți, 
cu responsabilii grupă
rii americane de baschet 
în ceea ce privește rezi
lierea contractului teh
nicianului, informează 
cotidianul Marca. Sub 
conducerea lui Brown, 
Detroit Pistons a câști
gat titlul NBA în 2004, 
dar a pierdut finala din 
acest an în fața forma
ției SA Spurs. „Noi apre
ciem cei doi ani formi
dabili pe care echipa i-a 
avut alături de Larry”, 
a afirmat președintele 
Joe Dumars, în timp ce 
agentul lui Brown a asi
gurat că tehnicianul nu 
a demisionat, așa cum 
se zvonise. Operat de do
uă ori la șold în acest se
zon, Brown, în vârstă de 
64 de ani, are acum posi
bilitatea de a se alătura 
echipei NY Knicks, for
mație despre care spune 
că visează s-o antreneze.
Brown ar putea fi înlo
cuit de Flip Saun
ders, antrenor de
mis sezonul tre
cut de la Minne
sota Timber
wolves.

Cosmin Contra

S-a apucat [■ 
de pozat
Madrid (MF) - Cotidia
nul spaniol Mundo I
Deportivo scrie că i
jucătorul român Cos- i
min Contra este pa- i
sionat de fotografie, i
el făcând poze coe- ■:
chipierilor săi în pau- j
za dintre antrenamen- I
te. „Contra profită de j 
pauza dintre antrena- i
mente pentru a face i
poze coechipierilor i
săi, fotografii care să 
stea mărturie în ceea î
ce privește ședințele i
dure de pregătire ale 
antrenorului Carlos i
Bianchi", scrie Mun
do Deportivo. Potrivit î
sursei citate, fotogra- i
ful publicației spanio- i
le, J.A. Sirvent, știe :
despre pasiunea fun
dașului român și de I
aceea i-a împrumutat :
aparatul său. „Contra |
a uimit cu ușurința i
de care dă dovadă în 
a surprinde viața echi
pei prin intermediul 
obiectivului", sublinia- i 
ză Mundo Deportivo.

Niponul
Noryuki 
Haga a 
câștigat una 
dintre cele 
două curse 
de super
bike dispu
tate pe cir
cuitul ceh 
de la Brno 
în cadrul 
Cupei Mon
diale. 
Sportivul 
asiatic se 
află în luptă 
directă pen
tru titlul 
mondial din 
acest sezon 
cu austra
lianul Troy 
Corser, 
ciclist care 
s-a impus în 
prima cursă- 
de la 
Bmo.(D.N.) 
(Foto: ERA)

w if 1 f 3 IhL

Junioarele, pe urma senioarelor
■ Echipa feminină de 
tenis de masă a câști
gat medalia de argint 
în cadrul Europenelor.

Praga (MF) ■ Echipa de te
nis de masă junioare a Româ
niei a cucerit, marți seara, 
medalia de argint la Campi
onatele Europene de la Praga, 
după ce au fost învinse în fi
nală de campioana en-titre, 
Spania, scor 3 - 0, informează 
site-ul www.ittf.com. Pentru 
echipa României au evoluat 
Daniela Dodean, Elizabeta Sa
mara, Andreea Mămăligă și

Alexandra Chirametli. Do
dean a pierdut în fața lui Ra
mirez, scor 2:3 (11 - 5, 12 - 10, 
9 ■ 11, 8 - 11, 6 - 11), Samara 
a fost învinsă de Dvorak, scor 
2:3 (11 - 7, 9 - 11, 11 - 8, 9 - 11, 
9 - 11), iar Chirametli a pier
dut în fața lui Badosa 0:3 (6 - 
11, 7 ■ 11, 7 -11). în competiția 
rezervată cadetelor, echipa 
României a câștigat medalia 
de bronz, impunându-se, cu 3 
-1, în fața Serbiei și Muntene- 
gru, în finala mică. în semifi
nale, româncele au fost elimi
nate de Rusia (1 - 3), care a 
și cucerit titlul continental în 
fața Germaniei (3 - 0). De joi,

la Praga va începe concursul 
individual. Prima care intră 
în competiție în proba de sim
plu este Andreea Mămăligă, 
în compania englezoaicei Em- 
bling, în tirțip ce Elizabeta Sa
mara și Alexandra Chirametli 
vor juca doar din turul trei.
Aur pentru senioare

Tot în acest an, dar în Da
nemarca, senioarele au reușut 
să cucerească aurul continen
tal. Pentru echipa României 
au evoluat Mihaela Șteff, 
Adriana Năstase și Otilia Bă- 
descu. în finală, România a 
întrecut Croația.

. . , ■ : < ■ , I

Recordul orei 7.
Moscova (^F)ii- ^je;| 

rul ceh Ondre Sosenka a < 
stabilit, marți, un nou re-| 
cord mondial al orei peî 
pistă, parcurgând o dis-> 
tanță de 49,700 km pe vej 
lodromul olimpic KrilatsA 
koie, din Moscova, a anun-r 
țat vicepreședintele Fede-| 
rației Ruse de Ciclism, Iu-. 
ri Kucheriavi, citat del 
AFP. Vechiul record erai
deținut de britanicul Chris s 
Boardman, care a parcurs 8 
49,441 km într-o oră, pe’ 
data de 27 octombrie 2000, | 
la Manchester.

Luis Loureiro, la Sporting
Lisabona (MF) - Mijlocașul Luis Fernan

do Da Graca Loureiro a semnat un contract 
pentru patru sezoane cu echipa Sporting Li
sabona, informează AFP. „Este o onoare 
pentru mine să joc la un club precum Spor
ting”, a declarat' jucătorul în vârstă de 28 
de ani. Internaționalul portughez a părăsit 
gruparea Sporting Braga la începutul anu
lui, el evoluând în retur pentru Dinamo Mos
cova. Acordul între cele două cluburi pre
vede, în schimbul transferului lui Loureiro, 
cedarea fundașului nigerian Joseph Enakar- 
hire la formația rusă. Sporting a primit și 
suma de șase milioane de euro. Loureiro nu 
va pleca în Scoția, unde noua sa echipă ur
mează să joace, joi, un meci amical cu Celtic 
Glasgow. Antrenorul Jose Peseiro a declarat 
că Sporting dorește să mai transfere doi ju
cători, până la începutul sezonului.

Scandal în timpul Cupei Davis
■ Irascibilul Hewitt și-a 
înjurat adversarii, iar 
Coria l-a scuipat pe 
arbitrul de scaun.

Sydney (MF) - Tenismanul 
australian Lleyton Hewitt și 
argentinianul Guillermo Co
ria vor fi amendați, după ce 
s-au insultat în întâlnirea de 
Cupa Davis dintre Australia 
și Argentina, au anunțat, 
miercuri, oficiali australieni, 
citați de AFP. Un purtător de 
cuvânt a anunțat că Federația 
Internațională a informat fo
rul de la Sydney că Hewitt și 
Coria vor fi amendați pentru 
atitudine irascibilă, yaloarga 
amenzii,gemând șă fieluv 
lită de m* Jpantdial. Hewitt, 
care urnieară" să se căsătore
ască, joi, la Sydney, cu actrița 
Bec Cartwright, și-a cerut de-, 
ja scuze pentru comportamen
tul său. „Regret ceea ce am 
spus în timpul meciului. îmi

cer scuze dacă am ofensat pe 
cineva”, a declarat jucătorul, 
citat de publicația Daily Tele
graph. Coria va fi amendat 
pentru că l-a scuipat pe arbi
tru. După meci, jucătorul ar
gentinian a declarat că simțea 
dorința de a-și omorî adversa
rul. „în afara terenului totul 
este în regulă, dar pe teren 
aveam dorința de a-1 ucide. 
Poate fi cel mai bun jucător 
din lume, poate câștiga toate 
turneele, dar nu poate să se 
se comporte în așa fel, să-l in
sulte astfel pe căpitan, pe cei
lalți jucători, pe toată lumea. 
Nu voi repeta ce am auzit pe 
teren”, a spus Coria.
Nu recunoaște

Hewitt, căruia i s-a reproșat 
că s-a bucurat de greșelile ar- 
gentianului, a dezmințit că ar 
fi insultat jucătorii argenti
nieni, cu toate că australianul 
este recunoscut pentru com
portamentul său antisportiv. Lleyton Hewitt

http://www.ittf.com


joi, 21 iulie 2005 AGENȚII IMOBILIARE /9

Vând ap. 1 cameră (01)

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

Vând garsoniere (19)

mm •< . dec., et 2, balcon, bloc cără
midă, bine intreținută mobilată, tel. 0732/660160, 
211587. (Evrika)
Mana Dacia, 2 garsoniere, frumos amenajate, et 
1 și 2, ocupabile imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
•dec, complet mobilată, geam temopan Gealan, 
mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul nou, 
et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 euro, 
6745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)

•Vând garsoniera, confort 1, dec., bucătărie, 
baie, balcon închis, ocupabilă imediat zona b- 
dul Decebal, bl. 15, tel. 0741/154.401, 227542, 
(seara). (Garant Consulting)
• zona Decebal, semidec., ST 30 mp, balcon 
foarte mare, vedere la bulevard, parchet 
faianță, contorizări, ocupabilă imediat preț 
69.000 RON, tel. 0788/165702,0788/165703. (Fiesta 
Nora)
• zona Mărățtiul nou, parter, dec., ST 30 mp, 
parchet gresie, faianță, contorizări, bine 
întreținută, bună pentru birouri, preț 80.000 RON, 
tel. 0788/165702, 232808, 0788/165703. (Fiesta 
Nora)
• zona Zamfirescu, etaj 2, semidec, contorizări, 
parchet nou, gresie, faianță, bucătărie cu bar, 
ușă lemn masiv, preț 69.000 RON, tel. 
0788/165703,232808,0788/165702. (Fiesta Nora) 
•ultracentral, Deva, decomandată, balcon 
închis, termopane, parchet de stejar,' hol central, 
debara, baie mare, necesită renovare, preț 
79.000 RON, 0788/165704,232808 (Fiesta Nora) 
•zona Zamfirescu, dec, etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 mi 1.1 ei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dec., amenajată, et. 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208 
0721/985256. (Rocan 3000)
Mona Dada, bloc cărămidă, et 1, dec., contori
zări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Mărăști, dec, mobilată, balcon închis, et 
1,700 mii. lei. 235208 0721/744514. (Rocan 3000) 
•zona Măriri, vedere la stradă, liberă, 550 mii. 
lei, neg. Tel.i35208 0724/620358 (Rocan 3000) 

•ofertă excepțională! Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță, parchet balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva, zona Dorobanț, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comanda preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
•Dm, cartier Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•decomandate; zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Tel. 0722/624091. (Casa Grande) 
•dec, etaj 2, complet contorizată, formată din 
cameră, hol,< baie. Aleea Romanilor, preț 330 mii. 
lei, neg., tel. 223400,0743/103622,0720/387896. 
(CasaBetania)
•dec, suprafață mare, parchet, balcon de 7 i 
metri, Contorizări, scară cu interfon, Decebal, 
preț 700 mi), lei, neg., tel. 223408 0724/169303, 
0741/12072. (Casa Betaniu
•garsonieri 2 camere, contorizări, gresie, 

faianță, repartitoare, parchet baie cu cabină de 
duș, recent renovată, Aleea Romanilor, preț 500 
miL lei, 0743/103622,0324/169303. (Casa Betania) 
•decomandată, 42 mp, balcon de 8 m, podele;

> laminata, zugrivită.-re6errtrgreae.șl faianță 
Spania termopane, convector pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)

2. Nume oraș, virgulă

4. Preț, două puncte, 
mnnfl (milinflriR ss m(1_ 
iar mil = M)

01-Vând ap. 1 cameră 
01 ■ Cumpăr ap. 1 cameră 
U-Vând ap. 2 camere 
M - Cumpăr ap. 2 camere 
06 - Vând ap. 3 camere 
06 - Cumpăr ap. 3 camere 
07 - Vănd ap. 4 camere 
06 - Cumpăr ap. 4 camere 
00 - Vănd ap. 5,6 camere 
10-Cumpăr ap. 5,6

camere
U-Vând ap. la casă
12 ■ Cumpăr ap. la casă
13 - Vănd case, vile 

.14 - Cumpăr case
15 - Vănd case de vacanță
16 - Cumpăr case de vacanță
17 - Vănd case la țară
18 - Cumpăr case la țară
19 ■ Vănd garsoniere
20 - Cumpăr garsoniere
21 ■ Vănd terenuri
22 ■ Cumpăr terenuri
23 - Vând locuri de veci 
34-Cumpăr locuri de veci 
26 - Vând spații comerciale 
26 - Cumpăr spații comerciale

5. Tel., două puncte

27 - Vând alte imobile
28 - Cumpăr alte imobile
29 - Imobile chirii
30 - Imobile schimb
31 - Vând finanțe
32 - Cumpăr Ananțp
33-Asocieri
34 - Oferte Împrumuturi .
35 - Solicitări Împrumuturi
36 - Auto românești -

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

și agricole
41-Moto-velo
42 - Piese, accesorii
43-Garaje
44 - Auto - Cumpărări
45 - Auto - Chirii
46 - Auto - Schimb
47 ■ Mobilier și interioare
48 ■ Televizoare
49 - Audio-video, antene și

inshdații satelit
50 - Aparate foto și telefonice
51 - Calculatoare șl accesorii

•doc 2 camere+baie, parchet gresie, faianță 
termopan, ușă metalică, zugrăvită în lavabil, 
apometre, gaz contorizat Preț 600 mii, neg, tel. 
228540,0722/566938 (Ella)

•semidec, zona Gojdu, parchet gresie, faianță, 
zugrăvită în lavabil, gaz contorizat apometre, 
balcon, preț 465 mii, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•semidec zona Dacia, 2 cam. + baie, et 3, gresie, 
faianță, apometre, gaz contorizat, ocupabilă 
imediat, preț 550 mii, neg., tel. 228.540, 
0745/653531. (Ella)
•dec zona Dorobanți, apometre, gaz contorizat 
gresie, faianță, parchet laminat, zugrăvit în la
vabil, ușă metalică, termopan, ocupabilă ime
diat 690 mii, neg., tel. 228540,0722/566938 (Ella) 
•zona Dada, dec, modificată, gresie, faianță, 
contorizări, st 30 mp. Preț 470 mii., neg, tel. 0745- 
666447. (Rubin’s Home)
•zona Decebal, etaj 1, contorizări, amenajată, 
25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939,0726/269713. 
(Eurobusiness)
• zonă bună Hunedoara, semidec., parchet 
jaluzele, preț 21.000 ron, tel. 718833,0740130413. 
(Partener)
•ultracentral, 34 mp, parchet balcon, preț 650 
mii lei, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

Cumpăr garsoniere (20)

•to Deva, zonă bune cu sau rară îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika) 
•dec, zonă centrală, ofer plata imediat, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)

Vând ap. 2 camere (03)

•urgent, 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)
•zona Gojdu, contorizări, balcon închis, et 1,850 
mii., neg, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest) 
•zona I. Manta, et 3, dec, contorizări, parchet 
balcon închis, preț 900 mii. neg, tel. 0742/019418 
(Prima-lnvest)
•zona Dada, et 8 ușă metalică, parchet lamelar, 
contorizări, ocupabil imediat preț 650 mii, neg, 
tel. 0721/815781. (Prima -Invest)
•zona Dada, et. 3, semidecomandate, fără 
îmbunătățiri, apometre, balcon închis, 720 mii. 
lei, tel. 206003. (Mimason)
•zona Mpa Municipiului Deva, et 2, semideco
mandate, neamenajat stare bună, preț 920 mii. 
lei, 206003. (Mimason)
•zona pfețeL decomandate, et 3,58 mp, balcon 
închis, contorizări, liber, preț 1,15 mid. lei, tel. 
0745/159608,215113. (Mimason)
•zona Gojdu, semidecomandate, et 3, bucătărie 
mărită, gresie, faianță, contorizări, parchet palu- 
xat, balcon închis, preț 950 mii. lei, tel. 206003. 
(Mimason)
•zona centrală, semidecomandate,et 3, neame
najat apometre, gaz 2 focuri, debranșat termic, 
950 mii. lei, tel. 0745/640725,206003. (Mimason) 
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă, modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208 0721/985258 (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par- 
che iresie, faianță, apartament foarte Îngrijit, 
5% mjL qgg. 235208 0721/985256. g win 3000) 

•Milă centrai*. împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208 0721/744514. (Rocan 3000).

6. Prefix șl număr 
de telefon

52 -Îmbrăcăminte, tncălță- 

minte, articole sport
53 - Materiale de 

construcții
54-Bijuterii
56-Artă, antichități, cărți, 

reviste
56 - Eectrocasnlce
57 - Plante și animale, 

agroalimentare
58 - Medicamente, 

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

muncă
74 - Oferte locuri de mușcă

•ocazie, zona piață, decomandate, etaj 1, par
chet, balcon, ocupabil imediat, preț 28000 euro, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
•zona Mlao 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță, cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona It Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală, I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
•semidecomandate, str. Bejan, CT, gresie, 
faianță, balcon, vedere deosebită, 650 mii. Iei,.te'. 
0745/367893. (Garant Consulting)
•zona Favorit decomandate, amenajat mai 
preț 1,1 mid. lei, negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
•zona Liceului Pedagogic, amenajat modem, 
centrală termică, pereți izolați, instalații sanitare 
și electrice noi, parchet lamelar, gresie, faianță, 
geam termopan, preț negociabil, tel. 231212, 
074MU39F1. (Gara" onsulting)
• S, 2 holuri, parchet faianțl ușă rouă, preț 
570903.000 tei, neg., tel. 0745/7 178 igenția 
imobiliară Nr.l)
•Zamfirescu, decomandate, et bun, faianță, 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr.1)
•Gojdu, decomandate, et bun, parchet gresie, 
faianță, lavabil, contorizări. Preț 30000 euro, neg. 
Tel. 0788(497.618 (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•decomandate, lying; bucătărie, superame- 
najat parchet gresie, faianță, termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară'Nr. 1)

•Aleea CrișuM, semidec, et bun, foarte frames, 
gresie, faianță, termopan, balcon închis. Preț 
neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•etaj 3, circuit gresie, faianță, balcon închis, 
contorizări, bine intreținut Zamfirescu, preț 980 
mii. lei, tel. 223400,0724/169303. (Casa Betania) 
•etal 8 decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet bine întreținut zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg, tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)
•etaj A balcon închis, contorizări, gresie, faianță, 
bine întreținut zona Aleea Pescarilor, preț 970 
mii. lei, neg, tel. 223400, 0743/103622, 
0720/387898 (Casa Betania)
• zona MețeL etaj 2, decomandate, 2 balcoane 
închise, tip standard, parchet preț 108000 RON, 
tel. 232808 0788/165702. (Fiesta Nora)
• Gojdu, contorizări, modificări la bucătărie, 
gresie, faianță, parchet balcon închis, vedere în 
2 părți, st 50 mp, bine întreținut preț 87900 RON, 
tel. 0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora) 
•zona Eminescu, decomandate, etaj 2, balcon în
chis, contorizări, parchet laminat gresie, faian
ță, amenajat și modificat deosebit preț 68000 
RON, tel. 0788/165704,0723/251498 (Fiesta Nora) 
•zona Eminescu, la stradă, lingă ANL, etaj 3 
balcon închis, apometre, gaz contorizat geam 
la baie, ocupabil în 24 ore, preț 67500 RON, tel. 
232809,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, etaj 1, semidecomandate, 
balcon, termopan, bucătărie modificată, 
contorizări, preț 60.000 RON, tel. 0788/165704, 
0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Bălcescu, etaj 2, decomandate, termo
pan, centrală termică, parchet gresie, faianță, 
bine întreținut preț 115.000 RON, tel. 
0788/165703,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona pieței, bloc de cărămidă, etaj interme
diar, deOomandrfe.parohefeca^orizări, fără 
modificări, ocupabil imediat preț 36500 euro, 
tel. 0788/165704,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Decebal decomandate, termopan, 
parchet gresie, faianță, ușă stejar, apometre, 
gaz 2 tocuri, preț 110.000 RON, tel. 0788/165703, 
232808 0788/165702. (Fiesta Nora)
•semidec, zona Uzo, et 1, apometre, gaz contor
izat gresie, faianță, balcon închis, preț 540 mii, 
neg, tel. 228540,0745/653531. (Ella)
•dec, zona Bejan, et intermediar, fără mari 
îmbunătățiri, preț 340 mii, neg, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•zona Bălcescu, et 2, apometre, gaz contorizat 
2 focuri, faianță, balcon mare închis, parchet 
zugrăvit proaspăt ocupabil imediat preț 800 mii, 
neg., tel. 228540,0745/653531. (Ella) 
•semidec, zona împ. Traian, parchet gresie, 
faianță, balcon mare, apometre, gaz contorizat 
preț 890 mii, neg, tel. 228540,0745/653531. (Ella) 

•in circuit zona b-dul Dacia, gaz contorizat 
apometre, parchet balcon închis, faianță, bloc 
cărămidă, preț 850 mii, neg, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut, ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliard» lai, neg, telefon 0745/253662 (Evrika) 
•zona Zamfirescu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiole amwuiri, preț 115 mid. lei, negociabil 
tel. 0723/66(060 211587. (Evrika)
■deeunandate. tifimtoa, gresie, faianță, 
parchet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, 
preț 870 mii lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253661 (Evrika)
•zona Mul DKeoal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego- 
c labil, tel 0723/660160. (Evrika)
•urgent zonă bună, dec, et 2, 2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
a/nmajat 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, 

1453. (Temporis)
•zona L Maniu, etaj intermediar, amenajatcon
torizări, parchet gresie, faianță, vedere deose
bită Preț 1,200 mid. lei, tel 0745-666447. (Rubin’s 
Home)
•zona Bălcescu, etaj intermediar, centrală 
termică, gresie, faianță parchet merită văzut 
Preț 770 mii. lei, tel. 0745-666447. (Rubin’s Home) 
•zona Dada termopan, centrală termică gresie, 
faianță lamelar. Preț 800 mii. lei, tel. 0745-666447. 
(Rubin’s Home)
•zona IBanM, decomandate, amenajat recent 
contorizări, parchet ocupabil imediat preț 1,030 
mid. lei, tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)

Obloane din iemn cu lamele 
mobile sau fixe

•zona Dada, etaj 2 două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabil, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut Preț 660 mii. lei, tel 
0745-666447. (Rubin's Home)
•zona Kogâtofceănu, 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 idtracentrală vedere la cetate, modificat 
st 65 mp, 2 balcoane, parchet nou, merită văzut 
etaj intermediar, preț 1250 miliarde lei, telefoane 
0745-666447,0727-744923. (Rubin’s Home) 
Mona Zamfiresa* etaj intermediar, decoman
date, bine întreținut merită văzut Preț 1 mid. lei, 
tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
•semidecomandate; zona împăratul Traian, preț 
900 milioane lei, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
•decomandate, UKaculiii, gresie, faianță 
parchet lamelar, lavabil, balcon închis, preț 1,020 
mid. lei, neg. Tel. 0723/829060, 0746/891619. 
(Eurobusiness)
•super ofertăl Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, 2 balcoane, etaj interme
diar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa Grande) 
•decomandate, etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1250 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande) 
•semidecomandate; contorizări, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț570 milioane lei, 
neg Teleton 0720/869918 (Casa Grande) 

•semidecomandate, contorizări, gaz, apă, etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, neg. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•Deva, cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•urgent, Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
• Hunedoara, semidec, balcon închis, gresie, 
centrală termică jaluzele exterioare, preț 58000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)
• Hunedoara, to circuit balcon închis, faianță 
gresie, zugrăvit, preț 43.000 RON, tel 718833, 
0745/376077. (Partener)
• Hunedoara, semidec, jaluzele exterioare, 
parchet preț 20.000, tel. 718833, 0740/130413. 
(Partener)
• Huiedoara, zonă ultracentrală dec, centrală 
termică faianță gresie, preț 86.000 RON, tel. 
718833,0745/093073.(Partener)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

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

Vând ap. 3 camere (05)

•zonal Maniu. în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică, ter
mopan, 2 bai, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
•zona bduL N. Bălcescu, et 3, cărămidă 

' centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662.(Evrika) 
«tona Dorobanțtet 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika) 
•zona Progresă et 2, cărămidă ■■comandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 15 mid. 
lei, negociabil, tel. 211587,0745/253662 (f 
•zona G. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, tel 0745/253662. (Evrika) 
•wgenț decomandate, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg, tel. 0726/826624. (Temporis)
• zona Micro 15, etaj 1, semidecomandate, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, termopan, 
parchet bucătărie modificată preț 76.000 RON, 
tel. 0788/165703,232808 (Fiesta Nora)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, semideco
mandate, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet rigips, spoturi, 36500 euro, negociabil, 
tel. 232809,0788/165703. (Fiesta Nora)
•zona Gojdu. semidecomandate, balcon cu 
debara, centrală termică parchet gresie, 
faianță instalații sanitare schimbate, ocupabil 
imediat preț 130.000 RON, tel. 232808 
0724/524452 (Fiesta Nora)
•zona Gojdu, decomandate, parter, bloc de 
cărămidă centrală termică parchet de stejar, 
hol central, vedere în 2 părți, preț 150.000 RON, 
tel. 0745/302200,232809. (Fiesta Nora)
•urgent dec, et. 3, zona Minerului, parchet 
gresie, faianță, contorizări, preț 950 mii, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
•dec, hol central, balcon închis cu termopan, 
contorizări, mobilă dormitor nouă ocupabil 
imediat, preț 1,030 mid. lei, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
•zona Dada, et 1, sdec., parchet contorizări, 
preț 720 mii. lei, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest) 
•zona piață bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, neg. 
Tel. 235208,0721/985256. (RoCan 3000)
•zonă 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 bă, 2 balcoane, faianță apometre, gaz 
contorizat interfon la scară preț 1,100 mid. neg., 
tel. 228540,0745/653531. (Ella)
•dec zona Mărăști, 2 bă, 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)

cuvW
•decomandate bucătărie, faianță gresie, 2 bă 
cu faianță și gresie, 2 balcoane, garaj, boxă zona 
Dallas, preț 23 miliarde lei, negociabil. Relații la 
telefoanele 0741/154401,227 542 (seara). (Garant 
Consulting)
•decomandate, bucătărie, faianță 2 bă cu 
faianță băcon, etaj intermediar, zona împăratul 
Traian, preț 45.000 euro, negociabil, tel. 
0741/154401,227 542. (Garant Consulting) 
•zona Bălcescu, etaj intermediar, balcon, hol 
central, preț 1,05 mid. lei, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
•decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet, repartitoare, zona Mihai 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg., tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
•Dada, decomandate, et bun, bloc cărămidă 
parchet, gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Teleton 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
•zona Eminescu, decomandate, et 3, 2 bă, 
balcon închis, cămară debara, parchet peste 
tot gresie, faianță preț 1,450 mid. lei, tel. 215113, 
0745/159608 (Mimason)
•zona Zamfirescu, decomandate, parter, pre- 
tabil birouri, sediu firmă cabinet, preț 38000 
euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
•zona Gojdu, semidecomandate, et. 1, bucătărie 
modificata, parchet laminat contorizări, preț 13 
miliarde lei, tel. 0745/159608 (Mimason)
•zona Spitalui Județean, 2 bă, 3 balcoane, fără 
îmbunătățiri, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0745/640725. (Mimason)
•zona L Creangă decomandate, et 3,2 băi, 
băcon închis, contorizări, neamenajat preț 
45.000 euro, tel. 215113. (Mimason)
•zona Liceul de Muzică decomandate, parter 
înalt cu balcon închis, contorizări, gresie, faianță 
garaj, preț 1,6 mid. lei. Telefon 0745/640725. 
(Mimason)
•zona Mfortța, semidecomandate, parchet peste 
tot, gresie, faianță contorizări, calorifere noi, 
termopan peste tot, ușă metalică aer 
condiționat et 4, cu țiglă preț 15 mid. lei, tel. 
0740/173103. (Mimason)
•1 Decembrie; modificat, termopan, gresie, 
faianță băcon de 10 m, st 65 m. Preț 40000 euro. 
Tă. 0745-666447. (Rubin's Home)
•zonă ultracentrală parchetat total, băe și 
bucătărie cu gresie și faianță bine întreținut, 
contorizări. Preț 36.000 euro, tel.0745-666447. 
(Rubin’s Home)
•decomandate; uHracentraL împăratul Traian, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)
•decomandate, uHracentraL 1 Decembrie, ame
najat gresie, faianță termopan, contorizat totă, 
preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)
•zona WnenduL decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol, băcon închis, CT, parchet 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707888 (Casa de Vis)
•zona Dada, semidecomandate, contorizări, 
parchet gresie în baie, bucătărie, ocupabil 
imediat preț850 mid. lei, negociabil. Tă. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona L Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 
miliarde lei, neg. Tel. 235019,0724/508610. (Casa 
de Vis)
•zonă centrală, decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie și baie, laminat centrală 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1380 
milioane lei, negociabil. Tel. 235019,0727/707880. 
(Casa de Vis)
• zonă centrală Hunedoara, semidec., centrală 
termică băcon închis, gresie, faianță parchet 
preț 7.0000 RON, tel. 718833, 0745/376077. 
(Partener)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

LooKAs

SC CONSSER SRL
Produce: Dew, str. Victor Șulsgi, nr. 22

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

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

Vând ap. 4 camere (07)

•urgent zonă centrală contorizări, gresie, 
janță s 100 mp, hol centră, 2 băi, băcon, garaj 

20 mp, boxă foarte îngrijit preț 2300 mid. neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)
•zona LilacuM, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 15 miliarde 
lei, neg. Tel335208 0724/620358 (Rocan 3000) 
•zonă centrală l. Creangă superamenajat la 
cheie, et 2,2 băi, ideă pentru cetățeni străini, 
preț 55.000 euro, neg. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona UliaculuL 2 băi, 2 balcoane, lavabil, 
contorizări, preț 1,450 mid. lei, tel. 224926, 
0788/361782. (Garant Consulting)
Monab-dd Decebal, et4/7, neamenajat Preț 
1,6 mid. lei, tel 0745-666447,0740-232043. (Rubin’s 
Home)
•zona Bălcescu colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajat Preț 35000 euro, tel. 0745-666447,0254- 
234401. (Rubin’s Home)
•decomandate; zona Dorobanți, etaj 1,2 grupuri 
sanitare, 2 balcoane, centrăă termică suprafață 
120 mp, preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 
0741/709939,0746/891619. (Eurobusiness)
•urgent dec, hol central, et 3,2 băi, 2 balcoane, 
preț 42.000 euro neg., tel. 0742/019418 (Prima- 
lnvest)
• zonă centrală Hunedoara, dec., centrăă 
termică faianță gresie, interfon, preț 85.000 
RON, tă. 718833,0740/130413. (Partener)
• zona Piața centrăă semidecomandate, zonă 
liniștită bloc de cărămidă centrală termică aer 
condiționat, parchet mici modificări la 
bucătărie, preț 40500 euro, negociabil, tel. 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, bloc de cărămidă etaj 1, deco
mandate, ST 100 mp, vedere în 2 părți, 2 
balcoane, centrăă termică bucătărie modi
ficată se vinde la preț avantajos, tel. 
.0788/165703,232808,0788/165702. (Fiesta Nora)

Vând case, vile (13)

•str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika) 
•zona Bălcescii, construcție de cărămidă living, 
bucătărie mobilată cameră de zi, băe, totul nou, 
lamelar, termopan, centrală termică instalații 
noi, gresie, faianță model nou, dormitor, SC 100 
mp, curte, terasă gradină ST 500 mp, canalizare, 
gaz, apă curent stil occidental, preț 57.000 euro, 
neg. Tel. 0745/666447, 0727/744923. (Rubin's 
Home)
•hi Deva, zonă ultracentrală 2 camere, 
bucătărie, baie, hol, cămară locuibilă apă gaz, 
curent toate facilitățile, anexe, curte, grădină 
ST 500 mp, FS 30 m, preț 75.000 euro, tel.0745- 
666447. (Rubin’s Home)
•3 camere în Devă P+M, bucătărie mare, par
chet gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct zonă centrală preț 4 mid, neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
•zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei. Tel. 0788/497.615 (Agenția imobiliara 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.l)
•zona Căkigăreni, 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 68.000 euro, neg., tel. 
0788/497.618 (Agențfaimobiliară Nr. 1)
•Deva, 2004, parter+mansardă 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118000 euro, neg, tel. 0788/497.618 (Agenția 
imobiliară Nr.l)

Tel./fax:
0254/230.431

Mobil: 0744/219.348
. (24905)
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•3 CMMta, living, bucătărie mare, curte, 
grădină, zonă bună, Deva, S 460 mp, CT, 
amenajări, preț 82.000 euro, tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
•zona Emhwscu, 2 camere, baie, bucătărie, 
curte betonată, grădină, gaz, canalizare, ST 700 
mp, preț 2,6 mid. lei, tel. 231212,0740/013971. 
(Garant Consulting)
•zonă centrală, P+l+M, 6 camere, 3 băl, curte 
mare, grădină, 2 garaje, preț 150.000 euro, tel. 
221712,0724/305661. (Garant tonsuiting) 

•Slmoria, 2 camere, bucătărie de vară, curte, 
viță de vie, anexe, centrala termica, gradină de 
flori, beci, camere podite, canalizare, casă de 
cărămidă, preț 1 mid, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•Deva, p+1 p - garai, 1 cameră, baie, bucătărie, 
cămară, pivniță, 2 băi cu jacuzi, terasă 60 mp, ct 
nouă, garai dublu, intrare separată la mansardă, 
sc 140 mp, p+m st600 mp, construcție foarte 
modernă, preț 118.000 euro, tel. 228540, 
0745/653.531. (Ella)

•zona Zăvoi, 2 camere, bucătărie, baie, camere 
5x4, cămară, centrală termică, canalizare, 
calorifere noi gresie, faianță, st 150 mp, preț 
1350 mid., tel. 228540,0722/566338. (EUa)
•4 camera, bucătărie, baie, gaz, apă, canalizare, 
garaj, curte, grădină, 760 mp, preț 85.000 euro, 
tel. 0720/093406. (Prima-lnvest)
•uiDsnt, Soknuș, 3 camere, baie, bucătărie, 
living, curte și grădină, st 1800 mp, preț 35.000 
euro neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
•3 camaro, pretabilă pentru activități comer
ciale, în Sîntuhalm, curte, grădină, st 500 mp, 
apă, curent electric, gaz metan, la sosea, preț 
100.000 euro, tel. 223400, 0741/120722, 0724/ 
169303. (Casa Betania)
•casă p+1,4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termica 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, sobe teracotă, boiler pe 
gaz, baie, bucătărie, preț 120.000 RON, tel. 
718833,0745/093073. (Partener)

Cumpăr case vile (14)

•to Deva sau împrejurimi, cu grădină și curte, o- 
for plata imediat, Telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
«agent, cu plata imediat casă cu grădină în 
Deva sau Simeria, tel. 215212. (Prima-lnvest)

Vând case de vacanță (15)

•to Bpholt, construcție nouă, living de 34 mp, 
dormitor mare, bale, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună, preț 1,55 mid. lei, negociabil, tel 211587, 
C74S/253662. (Evrika

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) 

•s l 1 nei Iric Imara ST
1000 mp, curent, fântână în curte, preț 350 mil. 
lei, neg. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zona Laank 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii Jel, negociabil. Tel. 235019,0727/707880. 
(Casa de Vis)
•zona Dobra, 2 camere, hol, cămară, proiect 
pentru o altă casă, preț 550 mil. lei, negociabil. 
Tel.235019,0724/508610. (Casa de Vis)
•zona Bălța, 2 camere, cămară, hol închis, 
anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 mil. 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: 
baie, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă, gaz, sobe teracotă, st 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624 (Temporis)
•ta 6 km de Hunedoara, zonă pitorească, bale cu 
duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță, anexe, gaz, apă, fosă septică, curte 
betonată, grădină, st 1700 mp, renovată, preț 
bun, tel. 0726/826624 (Temporis)
•B km de la Simeria, casă de cărămidă, 2 ca
mere, pivniță, șură, anexe, curte, grădină 980 
mp+ 5 ari separate, renovată recent, camere po
dite, zugrăvită lavabll, gard de piatră, sobe 
teracotă, 400 mil, tel. 228540,0722/566.938 (Ella) 
•zona Dobra, 3 camere, bale, hol, bucătărie, 
anexe, grajd, 1 ha pămănt arabil +1 ha livadă, 
sobe de teracotă podele, fântănă, acces cu 
mașina la drum, preț 720 mii., tel. 228540, 
0745/653331. (Ella)
•10 tan Simeria, 3 camere, bucătărie, bale, 
cămară, debara, hol, magazine, terasă acope
rită, fântână în curte, curte 300 mp, grădină 1200 
mp, podele, gresie, faianță, sobe de teracotă, 
sau schimb cu apartament, 2-3 camere, 1350 
mid, neg., tel. 228340,0745/653331. (Ella) 
•ta 8 km de Deva, 2camere+2 camere neflnsate, 
baie, bucătărie, apă caldă (Instant), hldrofor, st 
1600 mp, preț 850 mid. neg., tel 228.540, 

566. 8. (Ella)
•ta 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parenet sobe ae te. Xa, apa curentă, anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mil. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

Vând teren (21)

Itiilă»». în perioada 15 august 2005 - 16 
nNvnVf au9ust 2005, la sediul Prhnirlal din 
• w • Simeria, Jud. Hunedoara se va 

desfășura CONCURSUL pentru ocuparea 
postului vacant corespunzător funcției publice de 
execuție de Referent, clasa III, grad profesional Supe
rior în cadrul Serviciului Buget-Contabilitate al apara
tului propriu de specialitate al Consiliului Local al 
Orașului Simeria.
Concursul se va desfășura după următorul program:

-15 august 2005, ora IO, proba scrisă;
-16 august 2005, ora IO, interviul.

Cererile pentru înscrierea la concurs se vor depune la Registratura 
Primăriei Orașului Simeria, până la data de 10 august 2005. 
Condițiile de participare și de desfășurare a concursului, bibliografia 
și alte date necesare se află afișate la sediul Primăriei Orașului 
Simeria.
Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului 
Simeria, str. Avram lancu, nr. 23, jud. Hunedoara, tel. 
0254/260.005, Compartimentul Resurse Umane, între orele 8-15.

(26945)

•tai Dwa șl împrejurimi, diferite suprafețe șl 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika) 
•4N0 mp, Intravilan, pe Prelungirea Vulcan, f.s. 
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, tel. 
0745411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
•toc. Tknpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă, gaz, canalizare, curent, preț 900 
mii. lei, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția imo
biliară Nr.l)
•parcate deferent cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg., tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•Deva, 2300 mp, fs 16 m, apă, gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
•StoMrta, ta DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă, gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)
•ta 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)
•Intaavlan, zona DN7, st 3300, fs 50 mp, apă, gaz, 
curent, toate facilitățile, preț 24 euro/mp, tel. 
0745-666447. (Rubin's Home)
«kitravlan,zona Prelungirea Vulcan, st 5200 mp, 
fs 140 mp, se parcelează, preț 8 euro mp, tel. 
0745-666447. (Rubin’s Home)
•Intravilan, zona Prelungirea Vulcan, st 5.000 
mp, fs 150 mp, curent, gaz în apropiere, apă, 
acces la două drumuri, preț 7,5 euro mp, tel. 
0745-666447. (Rubin's Home)
•zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
•IntravBan la DN 7, suprafață totală 3000 mp, fs 
48 metri, toate utilitățile, zonă comercială exce
lentă, Sîntuhalm, zona Motel Alaska. Tel. 223400, 
0720/387898 0740/914688 (Casa Betania) 
•krtravlan, parcela 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 ecoa din circuitul agricol, st 7900 mp, 
front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7, în 
spatele noii fabrici de biciclete, preț 5 euro/mp, 
Telefoane 230221, 0740/914688 0720/370753. 
(Casa Betania)
•InbavBan, st 1500 mp, fs 25 m, apă, curent elec
tric, gaz metan, Str. Depozitelor, în zona Fabricii 
de mătase, preț 40 euro/mp, neg., telefoane 
223400,0724/169303,0740/914688  (Casa Betania) 
•Intravilan, ai 5700 mp, la DN 7, situat între 
Sîntandrel șl Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)

•HravBsn, st 500 mp, front stradal 17 metri, apă, 
gaz metan, curent electric șl canalizare, în zona 
Zăvoi, preț 20 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (Casa Betania)
•talmBan, at 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)
•Inimian, 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)
•olar pantiu închiriat apartament 2 camere, 
mobilat, Al. Armatei, P, contorizări, repartitoare, 
100 euro/lună, tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
•ofer panbu închiriat apartament 2 camere, 
decomandate, P., cu balcon, zona Caragiale, 
mobilat sau nemobilat, 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, amenajat 
ultramodern, utilat cu aparatură casnică 
modernă, preț 450 euro/lună, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)

•ofer op. 3 camere, zona Eminescu, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică, mobilă și utilități 
ultramoderne, preț 350 euro/lună, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consultlng)
•zona Zăvoi, s 500 mp, preț neg., facilități. Tel. 
0726/269713,0746/891619. (Eurobusiness)
•snraviian, protoni construcție oioc de locuințe, 
2560 mp, fs 20 mp, toate facilitățile, zona Doro
banți, preț 24 euro/mp, Telefon 0745/640725. 
(Mimason)
•Intravlan, zona Ceangăi, loc de casă 715 mp, 
toate facilitățile, preț 37.000 euro, tel. 
0745/640725,0740/173103, (Mimason)
•Intravilan, zona Prelungirea Vulcan, loc de 
casă, 857 mp, fs 14 m, fântănă pe teren, seră, 
beci, preț 540 milioane lei, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
•Intravilan, 1427 mp, apă, gaz, curent, 
canalizare, zona 700, fs 40 m, preț 15 euro/mp, 
tel. 0745/164633. (Mimason)
•zona Zăvoi, intravilan, ST 461 mp. Tel. 235019, 
0724/508610. (Casa de Vis)
• zonă centrata Deva, st 375 mp, toate utilitățile, 
preț 21.000 euro neg., tel. 718833,0745/093073. 
(Partener)
•urgent, Intravilan, 1800 mp, fs 15m, facilități 
apă, gaz, curent, zona Zăvoi, preț 23 euro/mp, 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

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

Alte imobile (27)

•fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
imobiliară Nr.l Deva)
• zonă turistică Hunedoara, PENSIUNE: P+2+M, 
4 dormitoare, living mare, bucătărie, 2 băl, 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 producte, 220 mp, Deva, cu platformă 
betonată, 150 mp, curent trifazic, toate 
facilitățile, preț 95.000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)

Chirii imobile (29)

T

parte a unei corporații internaționale mate-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ilare 
și servicii Internet în veetul Austriei, în ncrd-eetul 
Ungariei, cât în județele Bihor, Timiș, Carăș- 
Severin, Hunedoara șlSatu Man

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

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

Cerințe:

• program de lucru între orele 6,00 -10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.

Oferim:
• salariu fix + comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv 
tânăr;
• un loc de muncă modem și sigur;
• echipament.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: Borina.sarmai@infornimedia.ro

J

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR 
INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI 
HUNEDOARA

ANUNȚ
Agenția Națională Antidrog, instituție de specialitate cu personali
tate juridică, scoate la concurs în vederea încadrării din sursă 
externă (din afara M.A.I.] pentru Centrul de Prevenire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog al Județului Hunedoara, 3 posturi:

-1 funcție de ofițer specialist sau personal contrac
tual (prevenirea criminalității);
-1 funcție de ofițer specialist sau personal contrac
tual (asistent social);
-1 funcție de personal contractual (medic).

Concursul se va desfășura în perioada 08-09.08.2005, ora 9,00, la 
Centrul de Studii Postuniversitare al M.A.I. din București, Șoseaua 
Olteniței, nr.158-160, sector 4.
Concursul constă într-o probă scrisă (probleme de specialitate și 
limba străină), o probă practică de calculator și un interviu. 
Cererile de participare la concurs, adresate președintelui agenției, 
împreună cu dosarele de candidat, vor fi depuse, până la dată de 
2&.07.2005, la Serviciul management resurse umane din Inspec
toratul de Poliție al Județului Hunedoara.
Persoanele care doresc să participe la concurs trebuie să îndepli
nească cumulativ următoarele condiții:

- să fie cetățean român, cu domiciliul în județul Hunedoara;
- să fie absolvent cu diplomă de licență al unei instituții de 
învățământ superior pentru:

- ofițer specialist sau personal contractual (psihosociolog), 
în una din specialitățile: psihologie, psihosociologie, 
psihopedagogie;
- ofițer specialist sau personal contractual (asistent social) 
în specialitatea asistență socială;
- personal contractual (medic) - în specialitatea medicină 
generală;

- să fie declarat apt medical și psihologic;
- să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită 
admise de societate;
- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în Curs de 
urmărire penală ori judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
- să cunoască 1-2 limbi străine de circulație internațională;
- să aibă cunoștințe de informatică și abilități de lucru pe calcu
lator.

Potrivit reglementărilor în vigoare, pentru a fi încadrați în funcții de 
ofițer specialist, candidații trebuie să obțină la fiecare probă nota 
minimă 7,00.
Informații suplimentare se pot obține de la sediul I.P.J. Hunedoara, 
Deva, str. M. Eminescu, nr.130 sau la telefonul 206722, interioare 
2009, 2113, 2114.

ȘEFUL INSPECTORATULUI, 
Comisar-șef de poliție DRÂGHICIROȘIORU ALEXANDRU (26969)

•ofer pentru închiriere garsonieră, dec., complet 
mobilată, Duillu Zamfirescu, preț 110 euro/ lună. 
Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
•se caută urgent de închiriat garsoniere șl 
apartamente (ne)mobllate. Se oferă plata anti
cipat garanție, reducere cu 50% a comisionului. 
Rugăm seriozitate. Tel. 235208, 0721/ 985256, 
0721/744514 0724/620358 (Rocan 3000)
•eter pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică, st 110 mp, Ideal bar-res- 
taurant zonă foarte bună, preț 7 euro/mp, neg. 
Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
•ofer spre închiriere sau vindem spațiu comer
cial, s 250 mp, zonă centrală, amenajat la cheie, 
totul nou, preț neg. Tel. 0726/523833, 0741/ 
070106. (Eurobusiness)
•oferim spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală, zona depozitelor, prețuri neg. Tel. 
0726/523833,0741/070106. (Eurobusiness)
•ofer spre închiriere spațiu corn., suprafață de 
250 mp, totul nou, gresie, faianță, termopan, 
centrală termică, pretabil pentru sediu firmă, 
depozit, restaurant, preț 1800 euro, negociabil. 
Telefoane 0741/070106,0726/523833. (Eurobusi
ness)
•ofer gaisonieri 2 camere, et 2, Dacia, mobilată, 
contorizări, preț 90 euro/lună, ușor negociabil. 
Tel. 0740/173103,206003. (Mimason)
•ofer garaj, sub bloc, în zona pieței, preț 70 
euro/lună, tel. 0745/640725. (Mimason)
•ofer ap. 3 camere, decomandate, cu garaj sub 
bloc, mobilat utilat et 2, zona Micul Dallas, preț 
350 euro/lună. Telefoane 0745/253413, 206003. 
(Mimason)

•ofer ap. 3 camere, mooiiat, utilat, contorizări, 
zona Mărăsti, preț 200 euro/lună, 0745/266071. 
(Mimason)
•caut gMwntari sau ap. 2 camere, (ne)mobllat, 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
•Ofer in regim noteiier cameră mooiiaiâ, in 
Deva, preț 700.000 lei/zi, Telefon 0722/564004. 
(Prima- Invest)
•ofer spațiu comercial 22 mp, cameră+bale, 
parter, zona piață Deva, amenajat occidental, 
preț 150 euro/lună, tel. 215212. (Prima-lnvest) 
•ofer ap, 2 camere decomandate, centrală ter
mică proprie, geamuri termopan, complet mo
bilat șl utilat cu aragaz, frigider, tv, mașină de 
spălat automată, zonal. Creangă, preț 250 euro/ 
lună, Telefoane 0743/103622,0720/38^96. (Casa 

Betania)
o • ipmaimm z camere, circuit, centrală 

termică proprie, complet mobilat șl utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Dada, 130 euro/lună. Tel. 

0724/169303,0743/103622. (Casa Betania) 
•ofer pontau închiriat ap. 2 camere, zona Dada, 
contorizări, gresie, faianța, parchet mobilat 100 
euro, 0745-666447. (Rubin's Home)
•ofer Dontai închiriat garsonieră, zonă ultra
centrală, contorizări, amenalată, preț 90 euro, 
tel. 0745-666447. (Rubin's Home)

\

•narsontart, imMbM, zona Strand, tel 
0W49M15. (Agenția Imobiliară Nr.l) j 

•a»*, i camere. Duanane, Dare, încălzire cef> 
uma. poowe lamtnaie, gresie, Taianțn termopan^ 
lavabll, confort, garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună, telefon 0788/497615 (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
• ofer aph 2 camere, zonă ultracentrală, deed 

manoate, centrala termica, mooiiat și utilat, 
stare bună, preț 150 euro, negociabil, tel 
(W1657IB, 0788465702. (Fiesta Nora)
• dv ip» 2 camere, zona pieței, decomandat^ 
apometre, gaz contorizat repartitoare, senimo» 
bllat, proaspăt renovat, preț 120 euro, teț 
0788/165702. 0786/165703. (Fiesta Nora) j

•
 Consiliul Local al Orașului Simeria 

organizează UCDAJI HJtUCĂ DESCHtSÂ în wdsrao concamoniril 
terenului în suprafață 59-700 mp, rituat în «xfrovâanul salului 
^rîmsnîa mAmI în - — « - - -!■ — - - —* i J - - ‘‘f* - »

l*’***T/ ^■•••î •»• imIwow — ™ . J. dWIWlrQ, lOOnVnrOwi
prin CF nr.21 N-Cărpniș, nr. topo 1179/1; 1179/2.

Praful <k pornire a Ikhaffoi aste da 0,04 «uro/mp/on, adică 234 «ura/an.
Lidtafia va area lac la radiul Primăriei Orașului Sinuria, în dala da 10.08.2005, ora
10/».
hrformafii suplimentara se pot obfin» la sediul Primăriei Orașului Simeria, sir. A. 
lancu, nr. 23, cam. 6. (26981)

UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIȘ” DIN ARAD A 
ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2005 • 2006

Universitatea de Vest "Vasile Goldiș” din Arad, face Înscrieri pentru anul universitar 2005 ■ 2006, la specializările acreditate si autorizate 
să funcționeze provizoriu pentru formele de învățământ zi, la disțantă ți frecvență redusă

(Științe Juridice; Științe Economice; Medicina Generala; Medicină Dentarii; Științe Umaniste, Politice si Administrative^ 
Științe ale Naturii; Informatică; Inginerie; Psihologie si Științe ale Educației; Educație Fizicâ și Sport) 

Admiterea se face pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat
FOARTE IMPORTANT! 

SPECIALIZAREA FARMACIE 
Taxă de școlarizare promoțională, unică in țară 

11.000.000 lei 
1.100 lei grei I

Nu se percepe taxă de înscriere
Informații suplimentare la Centru Academic de Informare si înscriere Arad (

Bd. Revoluției nr. 94 - 96, tel. 0257/280373 i

Beneficiază de reducerea taxei de școlarizare: 
o studenții care achita integral taxe de școlarizare: 
o
D 

0 

Q 

Q

studenții Universității care provin din aceeași familie;
studenții ai căror părinți sunt cadre didactice;
studenții care nu depășesc vârsta de 25 de ani, ai căror părinți sunt pensionari;
studenții care urmează două sau mai multe specializări în cadrul Universității;
studenții care urmează a doua specializare în cadrul universității fiind absolvenții ai Universității de Vest “Vasile Godiș” 
sau ai unei alte instituții de învățământ;

mailto:Borina.sarmai@infornimedia.ro
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Vând ap. 2 camere (03)

• 2 tpartimante a 2 camere In comuna Ilia, preț 
negociabil. Tel. 0724/523823, 0724/065448 sau 
0254/282375, după ora 17.
• draft balm închis, parchet, gresie, faianță, 
contorizări, lavabll, ușă metalică amenajat 
modem, Deva, Bdul Dacia, preț 850 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0745/039628.
■ decomandate, etaj 1, bl. 28/45, contorizări apă 
si 2 focuri gaz, bloc cărămidă vedere la stradă 
Minerului, zonă liniștită balcon închis, acoperiș 
tablă preț negociabil. Tel. 0723/333333.
• decomandata, Gojdu, bl. 03, parter, parchet, 
interfon, apometre, repartitoare, gaz contorizat, 
bun pentru privatizare, vedere spre alee, preț 
780 milioane lei, negociabil. Tel. 229034,229064,

t 0724/355166.
5 • decomandata, hol, bucătărie, baie, balcon, 

contorizări, fără modificări, Deva, zona piață 
etaj 3, preț 115.000 ron. Tel. 0746/609615.
• decomandate, parchet, centrală proprie, In 
Simeria, preț 600 milioane lei, negociabil. Tel. 
0726/639886.

• Deva, Bdul Decebal, decomandate, termopan, 
contorizări, balcon, parchet ocupabilă imediat 
preț 790 milioane lei, negociabil. Tel. 
0723/251498 0745/302200.
• Deva, cartier Dacia, 2 camere, parter, parchet 
laminat, contorizări apă gaz, repartitoare, 
ocupabilă imediat preț 550 milioane lei. Tel. 
220579.
• Deva, îdiik Dacia, parter, gresie, faianță 
instalații sanitare noi, apometre, repartitoare, 
preț 42.000 ron, negociabil, fără Intermediari. Tel; 
0724/779543.

Vând terenuri (21)

Decese (75) Comemorări (76)

• Deva, Aleea Crinilor, bloc cărămidă, etaj 
1, foarte frumos, cu soare și liniște deplină 
vegetație în jur. Tel. 0747/700020.

• Deva, ăp. 2 camere, 78.000 ron, negociabil; 
garsonieră Hunedoara, 38.000 ron, negociabil; 
teren intravilan 900 - 1800 mp, preț 5 -10 euro 
mp. Tel. 0720/437889,0740/850728.
• Deva, bl M 3, ap. 8, etaj 1, Deva, fără interme
diari, preț 1 mid. lei. Tel. 223336.
• Hunedoara, ultracentral, bloc turn, etaj 4, 
centrală termică contorizări, utilități, balcon 
mare închis, preț 75.000 ron, negociabil. Tel. 
0721/260904,
e semldecomandate, parter, zona Dacia, în fața 
Poliției județene, ocupabil imediat, preț nego
ciabil. Tel. 0721/679186,0726/170230.
• semldecomandate, parter, zona Dacia, în fața 
Poliției județene, parchet, gresie, faianță 
ocupabil imediat Tel. 0721/679186,0726/170230.

o Simeria, zonă cu brazi, etaj Intermediar, fără 
îmbunătățiri, preț 700 milioane lei, ușor nego
ciabil. Tel. 0723/686162,0720/505771.
• urgent, apartament 2 camere și garsonieră 
amenajată complet Tel. 0720/437889.
o urgent, decomandate. Gojdu, parter, 
apometre, repartitoare, gaz contorizat interfon, 
parchet, preț 780 milioane lei, negociabil. Tel. 
229034,229064,0724/355166.

Vând ap. 3 camere (05)

«■poara, OM, bi ne amenajat încălzire cen
trală beci, boxă în pod, ne/mobilat Tel. 
0720/921266.
• semldecomandate, contorizări, parchet în 
camere, bloc cărămidă etaj intermediar, Deva, 
preț 19500 euro, negociabil. Tel. 0721/744514.
• semldecomandate, zona piață parter, balcon 
închis, 78 mp, preț 33.500 eur neqociahil Tel. 
229622,0724/631494.

• 10 panele teren a 500 mp, zona Căprioara. 
Relații latei. 211124.
• 2300 mp teren intravilan în Deva, str. Alunului, 
(zonă agrement case de vacanță). Tel. 227242.
• 24700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF. Tel. 212272,0723/732560.
• extravilan, st 16500 mp, fs 44 m, preț 5 euro 
mp. Relații la tel. 0721/744514.
• grădină Intravilan, 15 ari, pentru casă de 
vacanță preț negociabil. Informații Ilia, str. T. 
Vladimirescu, bl. S2, ap. 4.
• Intravilan 3600 mp în Băcia cu toate facilitățile: 
apă canalizare, curent gaz, preț 4 euro/mp. Tel. 
233974 0724/3W45;
•. intravilan 4626 mp și două construcții cu câte' 
două camere fiecare in Tâmpa (CF166/1) la 1 km 
de Simeria. Posibilități racordare la gaz, apă 
curentă canalizare, toate în fața porții. Tel. 
0788/469152 sau 0254/212803.
• intravilan pentru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la 
poartă Tel. 220269,0746/029058 după ora 16.
• intravilan, acces la toate facilitățile, pentru 
casă sau cabană 510 mp, fs 12 m, preț 9000 lei. 
Informații Leșnic, nr. 122.
• intravilan, loc de casă în Tâmpa, gaz, curent 
apă, canal, vecinătate imediată Streiul Mic, st 
1700 mp, fs 17 m, preț negociabil. Tel. 
0354/402235,0726/404011,0726/118427.
• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent 
loc drept zonă liniștită, Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
e teren intravilan. Relații la tel. 222305,226813.
• urgent la 2 km de Deva (Archia), preț 1,5 - 3 
euro mp în funcție de poziție și suprafață Tel. 
0721/258860.
• urgent teren arabil intravilan, Simeria, Uroi, 
Rapolt, prețuri convenabile. Tel. 0723/686162, 
0720/505771.
• vând parcele 500 ■ 1000 mp, zona lac Cinciș și 
Râu Mare, preț 3 ■ 5 euro mp. Tel. 0745/253413, 
218234

Vând spații comerciale (25)

• amenajat la parter, pretabil pentru birouri, 
cabinet medical, magazin, bar, preț 65.000 ron. 
Tel. 0745/260132.

imobile chirii (29)

Vând ap. 4 camere (07)
• SCTaraHațegiăuiHategmdiiriazăspaou 
comercial central In Hațeg, suprafață '40 

Relații la telmp, preț negodaH. 
02 777761. roi

• Deva, zona M. Eminescu,'4 camere, decoman
date, amenajat; apartament 3 camere, Simeria; 
ap. 2 camere, Deva, Gojdu; garsonieră Hune- 
doaraJel. 0720/437889,0740/850728

• 3 camere, bucătărie de vară anexe, grădină 
gaz, încălzire centrală baie, gară, preț 40.000 
euro, negociabil, fără intermediari. TeL 219753.
• * camere, 2 băi, bucătărie faianțată complet 
renovată termopan, acces, auto, centrală 
termică Deva. Tel. 0726/972966.
• Deva, amenajată modern, toate facilitățile, 
grădină și teren intravilan 900 - 1800 mp. Tel. 
0722/347512,0720/437889.
• Deva, str. Horea, 2 corpuri, amenajări 
moderne, centrală termică garaj, anexe, 
grădină St 750 mp. Tel. 0722/347512,0254/228448.
• Hațeg, str. M. Eminescu, nr. 26 A, 5 camere, 
bucătărie, baie, 23 ari. Tel. 770369,0744/910170.
• vând casă în Deva, zona Progresului, 4 
camere, bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi 
fructiferi și gazon, grădină de legume. Tel. 
214448 Exclus intermediari.
• vând, la casă o cameră bucătărie, baie cu 
cabină de duș, centrală termică, parchet 
lamelar, gresie, faianță Deva, central. Preț nego
ciabil. Tel. 0726/972966.

• ofer spre închiriere apartame, 1 camere, 
L octipabittmedrefBevi zâna Dacia1 Bâtdescu, 

mobilat utilat, preț 85 euro. Tel. 0722/262664, 
0745/233944,219377.

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 Berlină af 199815.000 km la 
bord, preț 3500 dolari, negociabil. Tel. 227058, 
orele 17-19.
• vând Dada 1310, af 1997,55 milioane lei; Dacia 
1310, af 1995,45 milioane lei; Dacia Liberia, af 
1995,40 milioane lei. Tel. 0723/673773.
• vând Dada 1310, culoare albastru azur, af 
1996, instalație gaz omologată alarme, stare 
impecabilă preț 75 milioane iei, negociabil. Tel. 
0720/195199,0788/665754.

Auto străine (37)

Vând case de vacanță (15)

• cabană nouă nemontată P+M; P ■ o .cameră 
mare cu terasă și scară interioară; M - dormitor, 
st 40 mp, model deosebit preț negociabil. 
Montarea inclusă în preț. Tel. 0727/763310, 
237448
■ vând cabană la Căprioara, apă curent, curte 
300 mp, preț 10.000 euro. negociabil. Tel. 
0721/521378.

• vând Audi 200 CC Diesel, full-options, af 1985, 
preț 3300 euro, negociabil, acte Audi 100 CC, 
1987. Tel. 0745/533675.
• vând Cfelo. af 1997, stare foarte bună preț 
4600 euro, negociabil. Tel. 0744/910808 
0788/245426. .
• vând Ford Sierra Diesel, af 1985, stare perfectă 
acte la zi, culoare originală preț 2100 euro, nego
ciabil. Tel. 0720/195199,0788/665754.
• vând Op«l Vectra 1,6 i, af 1991, gri metalizat, 5 
uși, stare foarte bună, închidere centralizată, 
alarmă preț negociabil. Tel. 0722/376825.

Camioane, remorci (39)

Vând case la țară (17)

• 3 camere, bucătărie, cămară anexe, curte 
mare, zonă centrală în Rapoltu Mare, nr. 150. Tel. 
264295, după ora 17.
■ 3 camere, cămară beci, curte mare, de
pendințe, preț negociabil în comuna Dobra, sat 
Făgețel, la 2 km de la șosea Tel. 0724/523823, 
0724/0654480254/282375.
• casă hi comuna Băcia, 1700 mp teren plus 
grădină proiect casă nouă Tel. 0724/368331,

• cumpăr urgent remorcă pentru Dacia papuc, 
orice stare. Tel. 712274,0744/546801.
• vând camion Saviem basculabil, stare de func
ționare. Hațeg, Str. Oborului, nr. 22. Tel. 772074.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Vând garsoniere (19)

• 2 camere, 27 mp, Deva, zona Policlinicii Dacia, 
etaj intermediar. Tel. 0745/253413,218234.
■ 2 camere, hol, baie, etaj 1, cartier Dacia, jalu
zele, parchet contorizări, gresie, faianță lavabil, 
preț 650 milioane lei. Tel. 228109, după ora 16.
• decomandate, balcon, etaj 3, Deva, zona 
Mărăști, preț 500 milioane lei. Tel. 0745/253413, 
218234
• decomandate, hol, bucătărie, baie, frumos 
amenajată mobilată contorizări, 30 mp, zona 
Dorobanți, Deva, preț 65.000 ron. Tel. 
0746/609615.

• vând 2 tractoare U 650 și autobasculantă R 
10215 pentru cereale, preț negociabil. Tel. 
0723/524387,0723/370119.
• 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 presă de balotat, cositoare rotativă 
greblă fân, semănătoare porumb. Tel. 
0727/272307.
• vând tractor Fiat 445, foarte bun, cu instalație 
pentru cositoare, 4000 euro, tractor Fiat dublă 
tracțiune, fabricat pentru export, 5000 euro. Tel. 
0726/743274.
• vând tractor U 650, af 1989, stare foarte bună 
de funcționare, proaspăt vopsit, preț 130 
milioane lei, negociabil. Tel. 0723/524387.

ANUNȚĂ populația și agenții economici, care beneficiază de apă 
potabilă din sursa Sântămăria Orlea'prin conducta DN lOOO mm, că în 
perioada 26.O7.2OO5, ora 7,00 ■ 27.O7.2OO5, ora 7,00, întrerupe 
Furnizarea apei potabile în orașele Hațeg, Călan, Simeria, Deva și în 
comunele Sântămăria Orlea, Bretea Română și Băcia, pentru efectuarea 
unor lucrări de reparații la conducta DN 1OOO mm.

Rugăm populația și agenții economici să ia măsurile care se impun în 

această situație. (26957)

RECLAME

Suntem alături de colega noastră Iordache Doriana în grea
ua durere pricinuită de decesul fulgerător al mamei sale

IORDACHE DORICA
Sincere condoleanțe.

Colectivul Primăriei Orașului Simeria

Moto-velo (41)

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

• vând țiglă stare foarte bună 2000 bucăți, preț 
7000 lei bucată negociabil. Tel. 237448, 
0727/763310.

Garaje (43)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• tochiriez garaj pe termen lung, situat în zonă 
centrală Tel. 0254/215202, intre orele 17 ■ 21.

• vând timbre filatelice România din perioada 
1946 ■ 1993, cu reducere față de lista de prețuri 
2005. Tel. 222579, seara după ora 20.

Mobilier și interioare (47)

• vând 2 uși de exterior din lemn masiv, mărimi 
diferite: 2/1,20 și 2/1,40, prețuri negociabile. Tel. 
0745/640725.
• vând 3 birouri, negru cu gri, pretabile și calcu
lator, preț 1 milion lei/bucata. Tel. 0745/640725.
• vând cadă baie din fontă chiuvetă bucătărie 
și baie, calorifere fontă Tel. 0745/202164.
• vând recamler 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.
• vând uși și geamuri din demolări, prețuri bune. 
Tel. 0740/420521.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• societate comercială vinde antene de 
sateM digitale începând cu 650 lei mH, un 
an garanție, recepționează programe 
românești șl străine, cu abonament (MAX 
TV) șl fără abonament, montarea șl 
deplasarea incluse In preț. Relații la tel 
0723/481776 sau 0746/840474

îmbrăcăminte, incălțăminte 
articole sport (52)

• vând centură militară veche cu o stemă pe 
pafta, 150 euro, mașină de cusut Singer, monede 
cu eclipsa 2 euro bucata. Tel. 0723/005657.
• vând palton lung, bărbați, piei caprine, nr. 54 - 
58 confecționat de fabrică stare excelentă preț 
130 euro, negociabil. Tel m>m, 0723/732560.

Materiale de construcții (53)

• distribuitorul Macon SA vinde BCA, preț 
238 ron/mc sau 2388000 lei vechl/mc, 
transport gratuit la domidU clientului Tel 

r 025V236204,0744/524466,0744/561574.

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

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

• vând țiglă din demolare, mobilă veche de 
peste 100 de ani, preț negociabil. Tel. 
0254/220610.

RULOTE 
TURISTICE 
in Oradea sau 
Olanda.
Tel.O723-334.231

(2532)

Electrocasnice (56)

• mașină de spălat automată de Cugir, sobă 
teracotă pe colț, frigider Frigero, mașină de 
spălat mică aspirator, șpriț făcut cârnați. Tel. 
215325.
• vând candelabra cristal, perfectă stare, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând congelator 4 sertare, mașină de spălat 
mică, din plastic, centrifugă pentru rufe, preț 
convenabil. Tel. 0254/221894.
• vând Mgkter Arctic, preț 3,5 milioane lei și ladă 
4 sertare, fără motor 2,5 milioane lei. Tel. 
0720/432448 0254/213483. '
• vând ladă frigorifică Arctic 5 sertare, stare 
foarte bună (nouă), preț 25 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/747381.
• vând ladă frigorifică Arctic, 5sertare, aproape 
nouă, preț 4 milioane lei, negociabil. Tel. 
0254/216259.
• vând mașină de cusut Singer, stare perfectă 
de funcționare. Tel. 213908 Deva
• vând mașină de spălat cu suport metalic, 
rusească cuvâ de plastic, capacitate 1501, preț 3 
milioane lei, negociabil. Tel. 220025. '

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând cățel rasa Ciobănesc carpatin, vârsta 7 
săptămâni, carnet de sănătate la zi, părinți cu 
Pedigree, preț avantajos. Tel. 0788/632153, 
0726/229481,215584.

• vând pui Doberman, vârsta 4 săptămănL 
TeL 0723/546428

• vând plante: dafin, mirt, rodiu, lămâi cu port 
pitic, Orăștie, tel. 243433.
• vând taur cca 200 kg, preț negociabil. Relații 
Șoimuș, nr. 57 A, tel. 237628.

Altele (61)

• vând ceas de mână Doxa, perfectă 
funcționare, preț negociabil. Țel. 0721/060683.
• vând ceas de mână elvețian Longines, cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 140 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

Pierderi (62)

• pierdut carnet aparținător Cooperativei de 
Credit Zarand Brad, pe numele Benea Mircea Se 
declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Boldura Traian. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Doica Florentina Gina Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ionici Costică Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Marciuc Dumitru. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Tomoni Gherasim. Se declară nul.
• pierdut certificat acționar nr. 304295/26.11.96 
deținut la SIF Banat Crișana, pe. numele 
Vasilescu Marcel. Se declară nul.
• pierdut legitimație de serviciu eliberată de SC 
Termoserv Deva pe numele Neacșu Gheorghe. 
Se declară nulă

Matrimoniale (69)

EVIDENTIAZÂ-TE!
F ____________ ■

VARIANTE

Cu adâncă durere în suflet familia anunță trecerea a 2 ani 
de la trista despărțire de dragul nostru preot

STĂNESCU CLAUDIUS LEONARD
Dumnezeu să-i odihnească sufletul lui bun în pace.

Familia Serghie

Se împlinesc 6 săptămâni de când ne-a părăsit pentru 
totdeauna

ANA RONCEA
Comemorarea va avea loc sâmbătă 23 iulie, ora 10, la Cate
drala Adormirea Maicii Domnului Deva. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace.

• divorțată, 37 de ani, doresc cunoștință cu 
domn prezentabil, maxim 43 de ani. cu situație 
materială bună auto, serviciu. Tel. 0254/227303. 
numai dimineața, până la ora 14

Solicitări servicii (71)

• In vederea refacerii fațadei blocului C9 
(3+P) din Brad, așteptăm oferte din partea 
firmelor Internate la tel 0744/561549.

Prestări servicii (72)

• efectuez transport marfă, local și interurban, 
cu camion acoperit de 3,21 util, 36 mc, dimen
siuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.

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

• meditez matematică orice nivel de pregătire, 
în Hunedoara Tel. 749057,0720/222425.

• transport mobilă electrocasnice cu auto 
acoperit de 1,2 to și 14 mc, la cerere asigur și 
demontarea acestora pentru transport. Tel. 
225578 0744/934462.

• traduceri autorizate toate Ombfie • Deva, 
KogăHcoanu, bL 14 camera L lângă UMa. 
TeCtax 0254/217928 0722/815578

Oferte locuri de muncă (74)

• SC Danielle Company SRL Deva Str'. 
Rândunica nr. 6, angajează, persoane pentru 
munca la domiciliu, în vederea realizării 
produselor tricotate și croșetate. Relații la tel. 
206094 int. 25.

• birou de tâmplărie PVC angajează per
sonal pentru biroul din Hunedoara. Cerințe: 
aspect fizic plăcui comunicativitate. Tel 
0722^891884

• societate comercială angajează econo
mist ■ contabil cu experiență și operator 
calculator (factmre), cuioașterea progra
mului WIZCOUNT constituie avantaj, se 
oferă salariu atractiv. CV-uri la fax 
0254/222344

• angajăm zidari cu vârsta până la 40 ani 
Relații la teL 0722/319442

• societate comercială angajează agențl 
vânzări or experiență și șoferi proteskxăștL 
CV-uri la fax 025822344

Cititorii 
Cuvântul 

liber:Oameni bine informați! Ziarul familiei tale!
• angajez tehnolog pentru brutărie. Relații 
la tel 237577.

• SC FladelfiaPam SRL, cu sediul In orașul 
Hațeg, str. A. Vlalcu, nr. 2 angajează 
personal calificat In meseriile de brutar, 
modelator, cocător. Informații la sediul 
societății teL 770182 0722/435609.

• companie austriacă angajează barmani 
(tete), conrfiți de lucra occidentale. Certațe: 
bacalaiseat Așteptăm CV -uri cu poză ki 
Deva, Bdul 22 Decembrie, bL Dl + D2

• i «,6254/232747.

• companie austriacă angajează operatori 
slot machines, școlarizare gratuită In 
cadrul firmei Condiții de lucru occidentale. 
Cerințe: bacalaureatuL Așteptăm CV-uri cu 
poză In Deva, Bdul 22 Decembrie, bl Dl + 
D2 Informații la teL 0254/232747.

• fiimă producătoare și distribuitoare pro
duse alimentare angajează agent comer- 
dai pentru județul Hunedoara. CV-uri la fax 
0254/230498.

• filmă de papetărie și birotică angajează 
agent de vânzări absonent 2008 Condîță de 
lucru avantajoase. Se primesc CV-uri la 

'254/224549,230899.

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

CHENAR + BOLD

1?-

VARIANTA ALEASĂ

2 3 4
2 apariții BB.DQOid 1 apariție « 100.000 tel

(4Wi>ol) «Ba ren 110 tel noi)

NnueiBratuit B aporia- HUHN Iqpril ■ Mild S apariții» 400000 tei
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• chioșcul de ziare dc lângă
Comtini:
• chioșcul de ziare din stația 
de aulobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă
Galeriile de Artă Forma:
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - R-dul Decebal.

CUVAJIB

TEXT /, PRIMA APARIȚIE

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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• Curte romană. Arheologii Muzeului de 
Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca au 
descoperit, miercuri, în situl arheologic din 
Piața Unirii, o curte romană cu pavaj de cal
car, extrem de bine conservată. (MF)

• Paradă interzisă. Consiliul municipal din 
capitala letonă a decis să interzică prima 
paradă a homosexualilor din această țară, 
care trebuia să aibă loc sâmbătă, ca urmare 
a criticilor primului ministru Aigars Kalvitis, 
transmite AFP. (MF)

La a treia 
căsătorie

Los Angeles (MF) - 
Actrița americană Pa
mela Anderson s-ar pre
găti să se căsătorească 
pentru a treia oară cu 
Tommy Lee săptămâna 
aceasta, transmite Sky 
News online, citând sur
se care și-au păstrat ano
nimatul.

Actrița, care a devenit 
celebră cu rolul din seri
alul „Baywatch,, și 
rockerul din trupa Mot
ley Crue s-au căsătorit 
prima oară pe o plajă, la 
câteva zile după ce s-au 
întâlnit, în 1995.

S-au despărțit, dar s- 
au recăsătorit la puțin 
timp după aceea, pur
tând costume spațiale la 
nuntă. Au avut doi copii, 
dar au divorțat din nou 
în 1998. '

Pam le-ar fi spus pri
etenilor că se va căsători 
din nou cu Tommy și 
nunta ar trebui să aibă 
loc săptămâna aceasta.

Potrivit unor surse 
care și-au păstrat anoni
matul, Tomm Let a ce
rut-o în căsătorie la Las 
Vegas și i-a oferit un inel 
cu un diamant negru și 
două cenușii.

O lebădă este examinată după ce a fost 
prinsă pe râul Tamisa, lângă Windsor (Anglia), 
în cadrul recensământului anual, care ține 
cinci zile și datează din secolul 12. (Foto: eru

Folkiștii - pentru sinistrați
București (MF) - Artis - Sindicatul 

Artiștilor Liber-Profesioniști din România 
va organiza, marți, la sala ArCuB, un con
cert folk pentru strângerea de fonduri pen
tru ajutorarea familiilor din satul Nănești, 
județul Vrancea, afectat de inundații.

Vor concerta Alexandru Andrieș, Mircea 
Baniciu, Doru Stănculescu, Nicu Alifantis, 
Marius Bațu, Ada Milea, Ducu Bertzi, 
Mircea Vintilă, Sorin Minghiat și Florin 
Chilian.

Mihaela Mihai, președintele sindicatului, 
a declarat pentru MEDIAFAX că această 
inițiativă aparține folkiștilor care s-au ofe
rit să cânte pe gratis pentru sinistrați.

Prețul unui bilet la spectacol este de 50 
lei (500.000 lei vechi). Banii strânși din 
bilete vor fi donați sinistraților.

Filme indicate copiilor

Nelson Mandela

Mandela
Paris (MF) - Fostul 
președinte sud-afri- 
can Nelson Mandela 
este cea mai impor
ts ntâ personalitate 
de pe scena interna
țională, potrivit unui 
sondaj comandat de 
CNN și realizat prin
tre francezi, germani 
și britanici, transmite 
AFP.
Sondajul a fost rea
lizat pe un eșantion 
reprezentativ de o 
mie de persoane din 
Marea Britanie, 
Franța și Germania, 
între 1 și 13 iulie. 
Mai mult de o treime 
dintre repondenți - 
35% - îl consideră pe 
Mandela cea mai 
importantă personali
tate internațională. 
Maica Tereza s-a 
clasat pe locul al 
doilea cu 30% dintre 
voturi, urmată de 
Papa loan Paul al II- 
lea (27%) și rockerul 
irlandez Bob Geldof 
(5%). GNN a încercat 
să descopere prin 
acest sondaj și cum 
anume definesc 
europenii „exce
lența". Concluzia a 
fost că francezii, bri
tanicii și germanii 
înțeleg foarte diferit 
această noțiune.

■ Lista cu filmele reco
mandate copiilor e con
troversată și va suscita o 
vie dezbatere.

Londra (MF) - Institutul 
Britanic de Film a alcătuit o 
listă de 50 de pelicule pe care 
le recomandă copiilor cu vârs
ta până în 14 ani, printre aces
tea figurând producțiile holly- 
woodiene „E.T” și „Toy Sto
ry”, dar și filmul japonez 
„Spirited Away” și cel iran
ian „Where Is the Friend's 
House”, transmite BBC News.

Filmele selectate aparțin 
cinematografiei mondiale și 
merg de la blockbustere până 
la filme de artă. Cel mai vechi 
film de pe listă este scurt- 
metrajul „Le Voyage dans la 
Rune”, regizat de francezul

Cindy în România
București (MF) - Fostul 

supermodel Cindy Crawford, 
care va vizita România în 
perioada 26-29 august pentru 
a participa la o campanie 
umanitară destinată strân
gerii de fonduri pentru copi
ii români, ar fi cerut 126.000 
dolari, precum și un avion 
particular, potrivit tabloidu
lui britanic The Sun.

Milioane de chinezi celibatari
■ în China vor fi 25 de 
milioane de bărbați celi
batari, din cauza avor
turilor selective.

Paris (MF) - Nu mai puțin 
de 25 de milioane de bărbați 
chinezi vor rămâne celiba
tari, ca urmare a practicării 
avorturilor selective pe em
brioni de sex feminin, ceea 
ce a distrus echilibrul natu
ral al sexelor, potrivit demo
grafilor reuniți la un congres 
la Tours, Franța, transmite 
AFP.

De la începutul anilor '80, 
în China s-au născut mult 
mai mulți băieți decât fete, 
spun specialiștii, estimând că 
dezechilibrul se va face simțit 
între anii 2015-2030.' Dacă 
recrudescența homosexuali
tății și a poligamiei li se pare 

Salma Hayek (Foto: arhivă)

Georges Melies în 1902. Cel 
mai recent este „Finding 
Nemo”, lansat în cinemato
grafe în 2003.

Lista, alcătuită cu ajutorul 
publicului, este menită să 
provoace o dezbatere despre 
filmele și programele de tele
viziune pe care ar trebui să 
le urmărească copiii.

Primele filme de pe listă 
sunt: „Bicycle Thieves” (Italia, 
1948), „E.T.” (SUA, 1982), 
„Kes” (Marea Britanie, 1969), 
„Les Quatre Cents Coups” 
(Franța, 1959), „The Night of 
the Hunter” (Marea Britanie, 
1955), „Show Me Love” (Sue- 
dia-Danemarca, 1998), „Spirit
ed Away” (Japonia, 2001), 
„Toy Story” (SUA, 1995), 
„Where is the Friend's House” 
(Iran, 1987), „The Wizard of 
Oz” (SUA, 1939).

Mihaela Radu, directorul 
Cosmopolitan Models - unul 
dintre organizații eveni
mentului, a dezmințit suma, 
confirmând însă solicitarea 
privind avionul.

Fundația Valențe umane 
speră să strângă bani pentru 
copiii bolnavi de leucemie 
prin această campanie. ,

Tabloidul o citează pe Ru- 
xandra Cușnir, responsabilă 
cu strângerea de fonduri, spu
nând că speră ca organiza
torii „să nu cheltuie toți banii 
pentru a o plăti pe Cindy 
Crawford”.

Mihaela Radu speră că în 
urma spectacolului „O șansă 
la viață”, care o va avea ca 
invitată de onoare pe top- 
modelul Cindy Crawford, se 
vor strânge în jur de 100.000- 
150.000 euro.

Numărul fetițelor chineze e în scădere (Foto: Arhivă)

destul de improbabilă cer
cetătorilor, aceștia nu exclud 
formarea de ghetouri de băr
bați în marile orașe, ceea ce

Violența domestică
Washington (MF) - Actrița 

hollywoodiană Salma Hayek 
a pledat plină de convingere, 
marți, cauza victimelor vio
lenței domestice, cerând sena
torilor americani să înăs
prească o lege care ar trebui 
să combată acest fenomen, 
transmite AFP.

„Cu puțin timp în urmă a 
trebuit să mă documentez 
pentru un rol și am vorbit cu

ar determina o creștere a 
criminalității, prostituției și 
bolilor cu transmitere sexu
ală.

„în mod normal, se nasc 
105 băieți la 100 de fete și 
această constantă biologică a 
speciei umane este imuabilă”, 
afirmă cercetătorul, francez 
Gilles Pison, de la Institutul 
Național de Studii Demo
grafice. ’I )

Conform cercetătorului 
francez, raportul sexelor la 
nou-născuți era încă în 2000 
în China de 117 băieți la 100 
de fete. „în aceste țări există 
o preferință accentuată a 
părinților pentru băieți”, 
spune Pison.

Scăderea fertilității (de la 
cihci-șase copii de femeie în 
anii '60 la mai puțin de doi 
în prezent în China) și 
apariția ecografiilor ce permit 
cunoașterea sexului copilului 
înainte de naștere au deschis 
calea către avorturile selec
tive.

13 femei condamnate la în
chisoare pe viață. Am fost 
surprinsă să constat în ce mă
sură fiecare dintre ele era 
profund marcată de violențele 
domestice”, a povestit actrița 
mexicană.

Senatul american trebuie 
să reînnoiască până la sfâr
șitul anului o lege elaborată 
în 1994, privind combaterea 
violențelor domestice.

Joseph JadțȘțWl, tati 
starifiui Michael'Jackspri;,. 
a prezentat noul album ai 
fiului său ta timpul confe
rinței de presă de ieri de 
la Hotelul BstreT dm 
■BerBn. - ’ (Fota epa)

■■


