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Vremea va fi frumoasă.

dimineața la prânz seara

Campanie Cuvântul liber
Deva (I.V.) - Cuvântul Liber a început o 

campanie pentru a veni în ajutorul celor 
care au suferit de pe urma ploilor în exces 
din ultimele săptămâni.

Ea se va desfășura pe parcursul a șapte 
' zile și tofi cei care doresc a oferi puțin pen

tru cei care au pierdut totul sunt bine veniți 
oricând cu donații, având în vedere că de 
pe urma inundațiilor au rămas fără case mii 
de persoane, mai ales din județele Bacău, 
Vrancea și Galați.

Acest apel umanitar venit în numele per
soanelor sinistrate, care luptă pentru a o 
lua de la capăt, este destinat tuturor acelo
ra care doresc să trăiască într-o lume mai 
bună și cu posibilități pentru toți.

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

Direcția de Studii și Cercetări pentru Problemele de Tineret din 

cadrul Agenției Naționale pentru Sprijinirea Irigatelor Tinerilor 

a finalizat studiul comparativ privind starea tineretului.

Numărul tinerilor care vor să plece 
din țară a scăzut
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Se scumpește pământul
■ Chiriile, prețurile 
caselor și terenurilor 
vor continua să crească 
în perioada următoare.

Deva (C.P.) - Piața imobili
ară în sectorul apartamen
telor și garsonierelor cunoaș
te un moment de stagnare, în

condițiile în care și prețurile 
de vânzare ale acestora au 
scăzut cu circa 10-15%. „Es
timez că, pe plan local, în vi
itor vom asista la reduceri ale 
prețurilor la apartamente, în
să chiriile, fie se vor menține 
la nivelul actual, fie vor creș
te. Și aici vorbesc de locuin
țele utilate la standarde occi

dentale. Pentru un aparta
ment de lux în Deva chiria 
lunară este de 500 de euro, iar 
în cazul caselor poate ajunge 
până la 1000 de euro și... a- 
vem clienți! Bineînțeles este 
vorba de oameni de afaceri 
străini”, declară Cătălin Is
pas, managerul Casa Domi 
Deva. „Consider că prețul de

vânzare a terenurilor din 
intravilan se va majora cu 
30%, comparativ cu cel prac
ticat în prezent. în zona 
Archia, în februarie, prețul 
era de 20-25 euro/mp, acum se 
cere dublu. La Șoimuș metrul 
pătrat de teren se vinde cu 8 
euro”, susține Mariana Nicu- 
la, managerul Mimason Deva.

Voluntari ai fl w! 
lialei de Cruce Roșie
Deva fac chetă 
stradală pentru spri^ohi 
jinirea sinistraților 
din Moldova, /p.3 'jK

(Foto: Traian

Prins în flagrant de
■ Un tânăr de 20 de prm spargerea zidului, într-un

magazin din Petroșani, de un
de încerca să fure diferite bu-ani a fost prins în timp 

ce încerca să fure tele
foane mobile.
MlHAELA TăMAȘ
mihaela.tamas@infomimedia.ro

Deva - Un tânăr de 20 de 
ani a fost prins în flagrant i- 
mediat după ce a pătruns,

nuri, în noaptea de 19/20 iulie.
Infractorul și-a pregătit fie

care pas cu două zile înainte, 
pentru ca „lovitura” să fie o 
reușită. Astfel, a spart lacătul 
unei uscătorii care avea zid 
comun cu magazinul și a pus 
în loc un lacăt de-al său. în 
noaptea respectivă, după ce

polițiști
a pătruns m uscătorie, a în
ceput să spargă zidul despăr
țitor cu un levier, pentru a 
pătrunde în magazinul de te
lefonie mobilă, alăturat. După 
ce a spart zidul, a pornit alar
ma societății, fiind prins în 
flagrant de polițiști. Romwald 
C., are antecedente penale și 
este cercetat în stare arest 
preventiv de polițiștii de la 
Ordine Publică din Petroșani.

Găsit în comă
Deva (M.T.) - Un bărbat de 

72 de ani a fost găsit de 
medicii de pe ambulanță, ieri 
noapte, în zona Miorița, în 
comă de gradul III/IV. Bărba
tul a fost transportat la spital 
și internat cu „traumatism 
cranio-cerebral acut deschis și 
plagă contuză parieto-occipi- 
talâ”. Din verificările efectu
ate de polițiști, s-a stabilit că 
Teodor G. este din Deva, pen
sionar și era în stare de ebri
etate, ieri noapte, când a ple
cat să-și mai cumpere de băut, 
fiind dependent de alcool.

auzite în jurul orelor prânzului în trei stații de metrou. 
A pata s-a produs într-un autobuz. Bombele detonate au

ICFÎ( la Londra, s-a întors teroarea. Trei explozii au fost
1 ■■'--I?-'- j 4 î 
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fost însă de mică amploare, neînregistrându-se victime.

Se redeschid 
târgurile

Deva (L.L.) - Târgurile 
de animale din Brad și 
Zam vor fi redeschise în 
zilele următoare. Din ca
uza frecvenței de focare 
de pestă porcină, fiind în
registrate peste 19 cazuri, 
toate târgurile din județ 
au fost închise. Chiar da
că în cazul târgurilor de 
la Brad și Zam cele 30 de 
zile de la data apariției 
ultimului focar de pestă 
au trecut, deschiderea lor 
depinde de eliminarea tu
turor cauzelor și condiți
ilor care au dus la apari
ția focarelor de pestă.

Admiterea 2005 
la 

Universitatea Spiru Ilaret 
Pagina 6 

înscrieri se fac zilnic la 
Centrul pentru învățământ la 

distanță al Universității 
'Spira Haret din Deva, 

strada 22 Decembrie nr. 37/A.
0154014 431
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•Au informații. Ambasada SUA din Riyad 
a anunțat câ dispune de informații cu privire 
la planificarea unor atentate în regatul sau- 
dlt. în text se precizează însă câ nu există 
informații precise referitoare la data, ținta 
sau metoda de comitere a eventualului atac.

• Măsuri extreme. Măsurile represive a- 
nunțate miercuri de Guvernul britanic de
monstrează că Londra dorește să dea o lovi
tură fatală mediilor radicale islamiste, după 
ce mult timp a fost criticată că a găzduit 
extremiști musulmani căutați în străinătate.

I

Insurgenții 
rămân eficienți

Washington (MF) - In
surgenții din Irak „ră
mân eficienți, se adap
tează și intenționează să 
continue atacurile împo
triva civililor și respon
sabililor irakieni", potri
vit unui raport al Penta
gonului citat de secreta
rul american al Apără
rii, Donald Rumsfled. 
Congresul a solicitat 
Pentagonului să redacte
ze rapoarte frecvente a- 
supra stadiului in care 
se află forțele de securi
tate irakiene și asupra 
stabilității țării. Acest 
prim raport subliniază, 
de asemenea, că atacuri
le împotriva infrastruc
turilor s-au diminuat 
după alegerile de la 30 
ianuarie și că numărul 
incidentelor a 
scăzut în ra
port cu creș: 
terea înregis
trată în 
timpul 
campa
niei 
electo-

Osama ben Laden 
(Foto: arhivă) j

■ Premierul Tăriceanu: 
Evaluarea activității 
Guvernului se va face în 
următoarele săptămâni.

București (MF) - Premierul 
Călin Popescu Tăriceanu a a- 
nunțat, ieri, că, „în următoa
rele câteva săptămâni” va 
prezenta o evaluare a activi
tății Executivului de la mo
mentul preluării mandatului, 
amintind, totodată, că o even
tuală remaniere guvernamen
tală nu se realizează pe baza 
sondajelor de opinie.

„O remaniere ■ când se face 
- nu se face pe baza sondaje
lor de opinie, chiar dacă aces
tea reprezintă un element ca

re poate fi luat în considera
ție lntr-o anumită măsură”, 
a spus Tăriceanu. El a răs
puns negativ la întrebarea da
că în Consiliul Național al 
Coaliției a fost adoptată o 
decizie legată de remaniere.

Surse guvernamentale au 
declarat, miercuri, agenției 
MEDIAFAX, că premierul Că
lin Popescu Tăriceanu va pro
ceda, în perioada imediat ur
mătoare, la o remaniere gu
vernamentală, al cărei princi
pal scop va fi să detensioneze 
situația politică și care îi va 
viza în principal pe miniștrii 
care au făcut obiectul critici
lor în ultimele luni.

Ideea remanierii guverna
mentale rapide a fost susținu

Premierul Călin Popescu Tăriceanu (Foto: DAlȘ

tă de mai mulți parlamentari 
ai Partidului Național Liber

al, printre care Teodor Meleș- 
canu și Norica Nicolai.

Totul 
pentru a-l | 
prinde
Washington (MF) -
SUA au lansat o 
campanie de publici
tate îh presa afgană 
în vederea capturării 
liderului rețelei al-Qai- 
da, Osama ben La
den, și a locotenenți- 
lor săi, a anunțat De
partamentul de Stat. 
Această campanie, 
care va dura o peri
oadă de trei luni, are 
scopul de a face bine 
cunoscute recom
pensele promise în 
schimbul informațiilor 
ce vor conduce la a- 
restarea teroriștilor 

. câutațL.SUA au oferit
25 de milioane de 
dolari pentru captu
rarea lui Ben Laden.

Tom Tancredo (Foto: epa)

Propunere periculoasa
■ Congresmanul ameri
can Tom Tancredo pro
pune bombardarea locu
rilor sfinte ale Islamului.

Washington (MF) - Un con
gresman american a propus, 
în mai multe intervenții în 
presă, bombardarea locurilor 
sfinte ale Islamului pentru a 
răspunde atacurilor teroriste.

„Dacă se produce un atac 
terorist și dacă putem dovedi 
că a fost comis de fundamen- 
taliști musulmani, de islamo- 
fasciști, cum cred că ar trebui 
să îi numim de fapt, atunci 
am putea lansa represalii îm
potriva locurilor lor sfinte”, a 
afirmat, într-o intervenție te
levizată, congresmanul ameri

can de Colorado, Țom Tancre
do.

El a susținut propuneri si
milare și în cursul săptămâ
nii trecute, la un post de ra
dio din Florida, în sud-estul 
țării.

„Vorbim despre o situație 
în care sunt în joc viețile 
noastre, nu numai viața State
lor Unite, dar și cea a civili
zației occidentale”, a adăugat 
reprezentantul american, la 
postul tv Fox.

Cu ocazia unei alte inter
venții, la un post de radio, 
Tancredo a afirmat că bom
bardamentele americane ar 
putea „face să dispară locuri
le lor sfinte”. întrebat dacă se 
referă la a „bombarda Mec
ca”, el a răspuns afirmativ.

Răpiți 
la Bagdad

Bagdad (MF) - însărci
natul cu afaceri algerian . 
și un diplomat al acele- I 
iași țări au fost răpiți, 
ieri, în cartierul Man- . 
sur, din Bagdad, de că
tre persoane aflate la 
bordul a două mașini, i 
au anunțat Ministerul 
de Interne și ambasada ; 
Algeriei. însărcinatul cu 1 
afaceri Aii Belarussi și 
diplomatul Ezzedin Ben 
Kadi au fost răpiți în 
timp ce se deplasau cu 
un vehicul de teren de j 
la ambasadă la reședința 
șefului misiunii diplo- i 
matice algeriene. I

Victimele, din circa 11 țări
Londra (MF) - Scotland Yard a anunțat, 

miercuri, că atentatele din 7 iulie de la Lon
dra s-au soldat cu moartea a 52 de persoa
ne, provenite din cel puțin 11 țări, și a celor 
patru teroriști de naționalitate britanică, 
relatează AFP.

Printre victime se află cetățeni italieni, 
polonezi, israelieni, afgani, francezi, austra
lieni, neo-zeelandezi, turci, americano-viet- 
namezi, britanici și proveniți din Insulele 
Mauritius.

Atentatele comise în capitala britanică la 
7 iulie s-au soldat cu 56 de victime, potri
vit ultimului bilanț al Scotland Yard.

Dintre acestea, 14 au murit în explozia 
de autobuz din Tavistock Square, opt și-au 
pierdut viața în deflagrația de la metrou, 
dintre Liverpool Street și Aidgate, șapte la 
Edgware's Road și 27 între stațiile King's 
Cross și Russell Square.

Atentatele s-au soldat și cu 700 de răniți, 
27 fiind încă internați în spital.

Vizită cu incidente
Khartoum (MF) - Mai mulți 

responsabili și jurnaliști cari 
o însoțeau pe Condoleezza 
Rice, secretarul de Stat amferir 
can, în Sudan au declarat că 
au fost „maltratați”, ieri, la 
Khartoum, de serviciile de 
securitate ale președintelui 
Omar al-Bechir.

Membrii serviciilor de secu
ritate au încercat să îi împie
dice să asiste la întâlnirea 
dintre oficialul american și 
președintele sudanez, care a 
avut loc la reședința șefului 
statului din capitală, și să 
confiște casetele jurnaliștilor 
unui post de radio din SUA, 
înainte de intervenția purtă
torului de cuvânt al Secreta
rului de Stat, Sean McKor- 
mack. Un consilier al lui Rice, 
Jim Wilkinson, a afirmat că a 
fost împins într-un perete la 
intrarea în reședință.

I f. r.c >

Contra Sute de musulmani egipteni au demonstrat ieri, la Cairo, contra Guvernului 
și a președintelui Hosni Mubarak. ’ (Fote: epa)

ii

iești, reuniți la Kfar Maimon, în sudulisra
elului, protestează față de retragerea din 
Fâșia Gaza. (Foto: epa)

Un nou genocid

Secretarul de Stat american 
a sosit la Khartoum în cur
sul nopții de miercuri spre 
joi, în încercarea de a convin
ge Sudanul și vecinii săi să 
pună capăt rapid războiului 
civil din regiunea Darfur, pe 
care l-a calificat din nou drept 
genocid.

în afară de Omar al-Bechir, 
Condoleezza Rice se va întâl
ni și cu noul vicepreședinte 
sudanez John Garang, apoi se 
va deplasa la o tabără de refu- 
giați din Darfur.

Darfurul se află în plin răz
boi civil începând din februa
rie 2003. Conform estimărilor, 
conflictul și consecințele sale 
au provocat moartea unui nu
măr cuprins între 180.000 și 
300.000 de persoane și refugie
rea altor 2,6 milioane.

Opoziția nu va depune moțiune
M PSD și PRM nu vor 
depune moțiune de cen
zură în urma asumării 
răspunderii Guvernului.

București (MF) - Senatorul 
PSD Ion Iliescu a salutat de
cizia premierului Tăriceanu 
de renunțare la demisie și a 
arătat că PSD nu intenționea
ză să depună o moțiune de 
cenzură.

Ion Iliescu a apreciat că de
clarațiile din ultima perioadă 
ale lui Călin Popescu Tăricea
nu „au fost niște figurații to
tal nepotrivite în acest mo
ment”.

întrebat dacă PSD intențio
nează să depună o moțiune de

cenzură privind asumarea 
răspunderii premierului, fos
tul președinte al țării a de
clarat că aceasta nu și-ar avea 
roștul.

„Nu e cazul de moțiune de 
cenzură. A fost avansată o 
moțiune, respinsă de plenul 
Camerelor. O altă moțiune 
nu-și are rostul”, a arătat Ili
escu.

Liderul grupului PRM din 
Camera Deputaților, Lucian 
Bolcaș, a anunțat că parla
mentarii PRM nu vor introdu
ce moțiune de cenzură în ur
ma asumării răspunderii Gu
vernului în fața Parlamentu
lui.

El a precizat că neintrodu- 
cerea unei moțiuni de cenzu

ră de către PRM nu înseam
nă, automat, că acest partid îl 
susține pe premier.

Premierul Călin Popescu 
Tăriceanu a cerut sprijinul 
Parlamentului pentru măsuri
le avute în vedere privind re
construcția țării în urma 
inundațiilor, integrarea euro
peană și reforma justiției.

Grupurile parlamentare au 
la dispoziție trei zile pentru a 
depune o eventuală moțiune 
de cenzură, care poate fi ini
țiată de cel puțin o pătrime 
din numărul total al deputa
ților și senatorilor și se dezba
te după trei zile de la data 
când a fost prezentată în șe
dința comună a celor două 
Camere.
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• Conferință de presă. Astăzi, secretarul
de stat Borbely Karoly, președintele ANT, va 
susține o conferință de presă la sediul filialei 
județene a UDMR. Printre subiectele aborda
te vor fi prezentarea ANT-ului și o campanie 
de ajutorare a persoanelor sinistrate. (D.l.)

. • Cupa veteranilor. Sâmbătă și duminică,
S 23-24 iulie, începând cu ora 9,00, la Crăciu- 

nești-Băița, va avea loc Cupa Veteranilor 
pentru foștii sportivi de la AS Sănătatea De
va - secția Alpinism. Vor concura Gheorghe 
Vizitiu, fost campion național la alpinism, 
Iulian Chiba, Adrian Bianu. (IJ.)

• Frecvență nouă. După un concurs ce va 
începe luni și va dura trei zile. Hațegul va fi 
beneficiarul unei frecvențe radio acordate de 
CNA. în țară vor fi acordate 32 de frecvențe 
radio locale și 11 pentru televiziune. (S.B.)

Al
In timp ce jumătate din răzeșii lui Ștefan cel 
Mare au ieșit obligatoriu la scăldat, iar prin 
țară circulă (neregulamentar) case cu număr 
de Bacău și Galați, de prin teritoriile pustiite 
de potop, ne parvin povești care l-ar lăsa 
mască și pe marele Ion Creangă.
Numai ieri, am aflat că secretarul general al 
Prefecturii Vrancea, Constantin Mândrilă, a 
fost prins cu mâna până-n cot la conservele 
destinate sinistraților. Și pentru că tipul ăsta 
nu e fiecine, conservele cu pricina i-au fost 
cărate, până la ușa locuinței, de șoferul său.

Acuma, ce conserve or fi fost n-are nici o 
importanță. Dar la câtă grăsime bagă ăștia de 
la fabrică în ele, ar fi cazul ca, în transportul 
următor, să se găsească măcar un bax sau 
două de sticle cu zeamă de lămâie. Să nu i 
se-aplece dracu' și să rămână Vrancea fără 
un birocrat.

In plus, pentru a nu mai pune oamenii de 

vază ai județului în situația jenantă de 
mâncători de conserve, ar fi eficient ca trans
porturile astea să conțină și câteva cutii de 
icre negre, un whisky și o țigară fină. Că e 
păcat să umpli portbagajul Mercedesului de 
conserve la 30.000 de lei bucata!
Cât despre sinistrați, rămâne cum au stabilit. 
Adică, să navigați bine!

. In județ
il DN 7 Leșnic - Mia - Zam

DN 66 ________ ■ șirheria Veche- Qilari
DN 7 Slmeria * Spini

în Deva aparatele radar vor fi amplasate pe Calea Zaran- 

dului - Str. Horea - 8-dul 22 Decembrie

Radarele mai pot fi întâlnite și pe principalele artere rutiere 

de pe raza localităților Brad - Hațeg - Orăștie - Petroșani 

- Vulcan - Lupeni

Astfel de 
locuri de cam- 
pare au fost ame
najate, în cursul 
ultimei 
săptămâni, de 
voluntari sosiți 1 
în Retezat din 
SUA și Marea 
Britanie. Această 
activitate a făcut 
parte dintr-o 
vacanță plătită a j 
englezilor care 
au muncit ca vo-1 
luntari pentru 
binele tuturor 
turiștilor. /p.S

(Foto arhivă);

Cresc salariile aleșilor locali!
■ Recent, Guvernul a 
aprobat majorarea in
demnizațiilor aleșilor 
locali cu până la 76%.

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@ln1prnimedia.ro

Deva - Indemnizațiile auto
rităților locale au fost majo
rate cu procente între 16 și 76 
la sută, după cum prevede o 
decizie aprobată recent de că
tre Executiv, prîntr-o ordo
nanță de urgență.

Astfel, unitățile adminis- 
trativ-teritoriale sunt împăr
țite pe categorii, principalul 
criteriu de departajare fiind 
numărul de locuitori, în fun
cție de acesta fiind remu
nerați și aleșii locali. Hune
doara este un județ de cate

goria I, astfel că prefectul 
Cristian Vladu va ajunge la 
o indemnizație de 43,8 mili
oane de lei, în timp ce sub
prefectul Dan Pricăjan va 
încasa lunar 39,4 milioane de 
lei vechi. Mircea Moloț, 
președintele Consiliului Jude
țean Hunedoara, va primi 45,2 
milioane de lei.
Avantaj la comună

în ceea ce-i privește pe pri
marii de municipii, nici unul 
din județ nu va avea o inde
mnizație mai mare de 40 de 
milioane, deoarece aceasta 
este acordată doar acelora 
care conduc localități cu peste 
320.000 de locuitori.

De cele mai mari creșteri 
de indemnizații vor avea 
parte primarii și viceprimarii 
de comună, aceștia din urmă

ajungând în unele cazuri la 
o majorare de până la 76,7 la 
sută. „Aș vrea să crească și 
salariile celor ce muncesc în 
alte domenii, nu numai în 
administrație”.

Referitor la această pro
blemă, trebuie spus că salarii
le mici în administrație 
generează mai multă biro

crație și conduc la nereguli, 
la mită. Trebuie să fie re- 
poziționate toate salariile, 
pentru că e din ce în ce mai 
greu să găsești persoane com
petente care să muncească în 
administrație pe un salariu 
de mizerie”, ne-a declarat Dan 
Pricăjan, subprefectul jude
țului Hunedoara.

i6%

Primar municipiu 
Viceprimar municipiu

Funcția
Prefeâ

■ Subprefect 

Președinte CJ

r jf. j-: j ■_ $ j- ,jt-j- x * zj j

Creștere Valoarea indemnizației
cca 20% , 43,8 milioane lei

19,6%-24%_________________ 39,4 milioane lei

Primar oraș

Viceprimar oraș_________________________________

Primar comună ; 32,2%-51,4%

Viceprimar comună 36%-76,7%

_ ___45,2 milioane de lei

cea 24% 32,8;-39 milioane de lei
cea 24%__________28-33,9 milioane de lei

25,1% __________30,1 milioane lei

25,1% 25 milioane de ei

18-22,6 milioane

16-18,5 milioane ei

;.<r

ei

Cred că da și voi 
participa financiar 

la aceste campanii de 
ajutorare. Statul 
încearcă să pună tot 
felul de piedici pentru 
a contribui cât mai 
puțin la reconstrucția 
zonei și dacă nici noi 
nu-i vom ajuta, atunci 
cine?
Marta, 
Deva

Da. Este cel mai 
mic gest pe care-1 

putem face. Simplul 
gând că foarte mulți 
au rămas fără nimic 
și la o vârstă destul 
de înaintată ne umple 
de compasiune. Toți 
ar trebui să-i ajutăm 
să treacă peste acest 
necaz.
Alexandra Moga, 
Deva

Sunt eficiente și voi 
contribui cu aju

toare pentru cei sinis
trați. Românul are un 
suflet mare și dacă 
din sărăcia noastră 
am fost capabili să-i 
ajutăm pe cei din 
Thailanda, atunci cum 
să nu-i ajutăm pe ai 
noștri?
Aurel Resiga, 
Deva

Deja am fost la una 
din locațiile unde 

se fac donații pentru 
sinistrați și am donat 
bani. în zflele acestea 
trebuie să uităm 
orgoliile, să fim puțin 
mai buni și să ne 
ajutăm mai mult unii 
pe alții. Se poate 
întâmpla oricui.
Ana Colceriu, 
Deva

Cred că sunt efi
ciente. Având în 

vedere că aproape 
jumătate de țară a 
fost sub ape, este 
nevoie să contribuim 
cu toții la recon
strucția zonelor și la 
ajutorarea celor care 
au rămas fără toată 
agoniseala de o viață. 
Ileana Marian,
Deva

Pentru 
sinistrați

Deva (V.R.) - Filiala ju
dețeană de Cruce Roșie a 
organizat campania pu
blică de strângere de fon
duri „Pașaport pentru 
omenie” în sprijinul si- 
nistraților din județ și 
din Moldova. în perioada 
20-31 iulie se adună bani 
din colecte stradale. Pun
ctele de colectare sunt 
amplasate la vedere pen
tru donatori.

Banii sunt doar pe hârtie!
Deva (R.I.) - în acest an vor 

fi organizate 11 șantiere arhe
ologice în județul Hunedoara 
pentru care s-a alocat suma 
de 139.500 lei noi (1,39 de mili
arde de lei vechi) prin Pro
gramul Național de Cercetare 
Arheologică.

„Alocat” înseamnă că, deo
camdată, suma există doar pe 
hârtie, deoarece „până acum 
n-am primit nici un ban”, 
după cum declară Marcel 
Morar, director adjunct al 
Muzeului Civilizației Dacice 
și Romane Deva. „Avem acte
le semnate, dar suntem deja 
la jumătatea anului, iar dacă 
banii nu vor veni măcar în 
septembrie, nu vom mai 
putea lucra pe șantiere. Ori
cum o parte din șantiere le 
susținem noi, din veniturile 
muzeului”. Deocamdată fun
cționează doar șantierele de 
la Ulpia Traiana Sarmi-

Uroi (în apropiere de Sime- 
ria), la Orăștie (șantier sus
ținut de Universitatea „Luci
an Blaga” din Sibiu) iar la 
Sarmizegetusa Regia (Grădiș
tea Muncelului, 20 km de 
Costești) vor începe cerce
tările peste aproximativ 2-3 
săptămâni.

Fonduri insuficiente

Suma solicitată în acest an 
de arheologi a fost de șapte 
ori mai mare față de fon
durile alocate de Ministerul 
Culturii și Cultelor - circa 
6,75 miliarde (675.000) lei pen
tru cele 185 de șantiere din 
țară, aprobate de Comisia 
Națională de Arheologie. Pe 
regiuni istorice cea mai mare 
sumă a revenit Dobrogei cu 
2,83 miliarde (283.000) lei pen
tru 32 de șantiere deschise, 
urmată de Transilvania cu 
2,18 miliarde (218.000) lei dis-

tel/fax: 219 631
www.idad vert.po

mailto:daniel.iancu@ln1prnimedia.ro
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1938 - A murit compozitorul Ionel Ferme, autorul cele
brelor romanțe "Țiganca", "Cruce albă de mesteacăn”, "îti 

mai aduci aminte, doamnă?”, "La umbra nucului bătrân", 

"Iubesc femeia", "Pe Boltă când apare luna", (n. 

29.05 1901)____________________________________________
1456 - Strălucită victorie, la Belgrad, a lui lancu de Hune

doara, voievod al Transilvaniei, împotriva puternicei armate 

otomane conduse de Mahomed al ll-lea, cuceritorul Con- 
stantinopoluiui. în .urma acestei victorii, Papa Calixt al 

III—lea l-a caracterizat pe lancu de Hunedoara drept ..atle
tul cel mai puternic - unic - al lui Isus Christos.

Calendar religios
22 iulie - Sf. Mucenifă întocmai cu Apos

tolii Maria Magdalena; Cuv. Muceniță 
Marcelia

Sfânta Maria, numită Magdalena, a fost 
ucenica și mironosița lui Hristos cea din
tâi și cea mai mare dintre mironosițele și 
purtătoarele de mir. Ea era din Magdala 
(Galileea) și de aceea s-a numit Magdalena.

Auzind de Hristos, Mântuitorul lumii, s- 
a dus la Dânsul și s-a învrednicit de milos
tivirea Lui, care a gonit dintr-însa pe cei 
șapte diavoli cumpliți, făcând-o sănătoasă 
nu numai cu trupul, ci și cu sufletul.De a- 
tunci, Sfânta Maria Magdalena s-a făcut 
ucenică și L-a urmat pe Hristos, slujindu-L 
împreună cu celelalte sfinte femei, până la 
patimile Lui, la moartea pe cruce și la 
îngropare.După înălțarea Lui la ceruri, a ie
șit și ea, ca un apostol, la propovăduire și, 
străbătând prin multe țări, a binevestit pe 
Hristos tuturor păgânilor.

irribif&fi

Gaz metan__________________________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 Str. imp. Traian, bl. 15, sc. C, 

Ab Romanilor, bl. 14, sc. A, Str. I. Corvin, bl. C, Bd. Dece- 

bal, bl. D, sc. D

Apă ____________________________________
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

Energie electrică______________________ ______________
Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec

trice:
10.00 -11.00 Deva, Str. A. Vlahuță, Griviței, Mureșului, 

T. Vladimirescu
08.30 -15.00 Deva, Str. Mărăști, bl. 8

Unul dat 
dracuW

Mamifer 
rozător

Necum! 
Oameni

Orelație 
totre 

oameni

Omui cu

ȚSie di 
moiaB-

21mart.-20 apr.

&

Kt

o

Cu toate că faceți impresie bună și se anunță un succes 
personal, nu neglijați acțiunile mal puțin loiale ale unei per
soane cu influență.

21 apr.-20 mai____ __  _______

Doriți să experimentați ceva nou șl ieșit din comun. Nu 
încercați să vă atrageți prietenii într-o aventură ca să nu 
vă dezamăgească.

21 mal-20 iun.

———•---

Legați noi prietenii șl cunoașteți persoane influente care 
vă vor ajuta în viitor. Singurul lucru ce vi se cere e să fiți 
discret și tenace.
21 fon.*» __________________ . ____i____ C:

E posibilă o controversă cu partenerul de viață. Fiți diplo
mat și răbdători Nu riscați nimic, ca să nu pierdeți bani sau 
să încălcațl legea.

21 1UI.-20 aug.

Șefii vă zoresc și acest lucru vă displace. Fiți 
temperat, evitați scandalul. E posibil să primiți 
vești de pe alte meleaguri.
21 aug.-20 sept._ _____ ___________ _ .

Capacitatea dv de concentrare nu e nemaipomenită și o 
neatenție vă poate aduce un mic accident. Evitați activ
itățile riscante!

21 $ept.-20 oct. _______ ________ __  .. _______ _

Sunteți ținta atacurilor unor colegi „binevoitori" cu care nu 
reușiți să vă împăcați de mai multă vreme. Schimbați tac
tical

21 oct.-20 nov. ____

Soluția Integrantei din 
numărul precedent: C
- T - CAT - POLITE - 
EB - MARE - ALI - 
FOTOLIU - B - DULAP
- IL - AER - LAURI - 
P - AV - GR - O - AO
- AG - SOT - BIROU - 
DE - MIEI - ATAC - 
EDAM - VIA - AC - BA
- TRI - VIOLE - VIER

&
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații GER, 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

1 *'■
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Oamenii cu care veniți în contact azi vi se par mai reci. E 
o zi în care vi se cere să dați dovadă de prudență în afir
mațiile făcute.

21 nov^20 dec.______ :_______;_______ ;_____ __ ___ _

Ați putea avea probleme cu prietenii, din cauza bârfelor, 
sau cu persoana iubită, din cauza geloziei. Ori poate de 
ambele."

21 dec.-20 ian. ____ _____ _

Zi stresantă la lucru. Tensiunile se adună, oportunitățile de 
afirmare lipsesc cu desăvârșire. Sunteți rece cu familia și 
asta vâ deprimă.

21 ian.-20 feb.________ __________ _ . . . .

Simțiți nevoia să vorbiți cu cineva despre problemele sen
timentale. Aveți Impresia că sunteți neglijat. Nu vă lăsați 
pradă sentimentelor!

21 febr.-20 mart.____ _______

Optimismul de care vă lăsați cuprins vâ duce pe căi greșite. 
■Dar entuziasmul dv îi încântă pe amici și pe toți cei dragi - 
dv.

7:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
7:15 Grădinile
□ Italiei (r)

7:45 Cine minute de cultură 

8:00 Portul

0 miracolelor
8:50 Miss World România 

9:00 Sănătate pentru top 
9:30 Teleshopping

10:00 Misteriosul
0John Doe

11:00 Felidty
11:55 Euro - Dispecer

12:00 Destine

0 secrete
13:00 Vorba

0 lui Jim
13:30 Desene animate: Boo
14:00 Jurnalul TVR Sport

Meteo
14:30 Teleshopping
15:00 Tribuna Partidelor Par

lamentare
15:30 România politică
16:00 Debut 50 plus 
17:00 Dincolo de hartă 

17:30 Interes general
18:50 Miss World România 
19:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

2tt00 Lagardere (aventuri, 
Franța, 2003)

2200 Starhunter 
2300 Jurnalul TVR Sport.

Meteo
23:30 Miss World România 
2335 Imperiul simțurilor (film 

r. erotic, coprod., 1976) 
Cu: Eiko Matsuda, Tat- 
suya Fuji, Aoi Nakajima. 
Film erotic, prezentat în 
cadrul selecției oficiale a 

Festivalului de Film de 
ia'Cannes din 1976, 
inspirat dintr-o întâm
plare reală, petrecută la 
Tokio, în anii '30. Sada 

Abe, fostă prostituată, 
devenită servitoare în 
casa lui Kichizo, își 
seduce stăpânul, 
atrăgându-l într-o relație 

sexuală primejdios de 
intensă.

135 Stele de...5 stele (r)

7:00 Știrile PRO TV Ce se- 
ntâmplă, doctore?

9:15 Tânăr și neliniștit. Cu:

0 Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

10:15 Destine răscumpărate 
11:15 Tu ești, tu câștigil 
12:15 De râsul lumii 
13:00 Știrile PRO TV 

13:45 De râsul lumii 
14:15 Cucerirea Angliei

13 (acțiune, coprod., 
1981) Partea a doua. 
Cu: John Terry, Mircea 
Albulescu, Violeta 
Andrei. In anul 1037 se 

naște în Normandia 
Wilhelm, fiul bastard al 
ducelui Normandiei. 

16:00 Tânăr și neliniștit Cu:

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

17:00 Știrile PRO TV 

17:45 Tu ești, tu câștigil 
18:55 Știrile Sportive 
19:00 Știrile PRO TV Sport 

Vremea

2030 Cacealmaua încomo- 
itilor (thriller, SUA;

2000) Cu: Ben Affleck, 
Gary Sinise, Charlize 

Theron, Dennis Farina. 
Rudy (Ben Aflleck) și 
Nick (James Frain) sunt 
doi deținuți de drept 
comun care, după cinci 
ani de închisoare, 
așteaptă cu nerăbdare 
ziua eliberării, fiecare 

promițând că-și va 
schimba viața.

22:45 Regele
. Kung Fu (acțiune,

- • Hong Kong, 

1982)
1:00 Știrile 

PRO TV 
(reluare) 

230 Destine 

răscumpărate (r) 
3:00 Cacealmaua
13 încomoraților (r)

6:10 în gura 

presei
7:00 Obervator Sport Cu: 

Sanda Nicola
8:00 în gura 

presei (r)
9:00 America's Funniest 

Home Video
9:30 Anastasia

10:30 Concurs 
interactiv

12:00 îngerul

0 păzitor
13:00 Observator 
13:45 Cel mai tare 

din parcare (r) 
Divertisment 

16:00 Observator 
16:45 Vrvere- A trăi cu pași-

g une (Italia, 2002). Cu: 
Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Velo, ' 
Giuditta Saltarini, Loren
zo Ciompi, Donatella 
Pompadur 

1730 Anastasia .
19.00 Observator

Sport. Meteo. 
Cu: Alessandra 

Stoicescu și Lucian 

Mândruță

2030 urtuna de foc

Q (acțiune, SUA, 1993) 
Cu: Jill Clayburgh, LeVar 
Burton, Keith Coulouris, 
Galyn Gorg, Keone 

Young. Povestea 
adevărată a unuia din
tre cele mai mari dezas
tre din istoria Americii. 
Inspirat de eventi- 
mentele petrecute în 
1991, când un incendiu 
a măturat Nordul Cali
forniei și a lăsat mii de 

oameni fără case.
2230 Ciao, Darwinl Emisiune 

de divertisment
130 Concurs Interactiv 
230 Dilemele vârstei Cu: 

Callum Blue, Jemima 

g Rooper, Orlando
. Wells. într-un cartier 

londonez foarte la 

modă, șase tineri se 
descoperă pe sine înșiși

7.00 Jesus (r)
8:15 Culoarea păcatului (r) 
9:15 Mama vitregă

0 (reluare)
10:10 Anita (r) 
11:15 Anita (r)
12:15 Amazoana
13:15 Valentina, grăsuța mea 

0 frumoasă Cu: Natalia 
Streignard (Valentina 
Villanueva Lanz), Juan 
Pablo Raba (Orestes Vil
lanueva Mercouri), Hilda 
Abrahamz (Olimpia 
Mercouri de Villanueva), 
Flavio Caballero (Juan 
Angel Villanueva), 

Emma Rabbe (Tza Tza 
Lanz), Norkis Batista 
(Chiquinquiră Lorenz 

Rivero)
14:15 Legături 

0de familie
1530 Jesus 

1630 Luna 
17:30 Prweștiri adevărate -

Emisiune cu povești 
reale despre viață.

1805 Vremea de Acasă 
18:10 Pariul

□ iubirii 

2tt00 Mama vitregă 

2130 Ciocolate cu piper Cu:
0Murilo Benicio (Danilo), 

Mariana Ximenes (Ana 
Francisca, Mariana da 
Silva Canto e Mello), 
Priscila Fantin (Olga 
Gonțalves), Elizabeth 

Savalla (Jezebel), Drica 
Moraes (Mârcia) 

23:00 Culoarea păcatului 
0:00 Legături de familie 

1:15 Poveștiri adevărate 
(reluare)

1:45 Ciocolate cu piper 

345 De 3x femeie (r) 
530 îndoiala (r) Cu: Silvia 

0 Navarro, Victor
Gonzălez, Sergio Busta
mante. "La Duda" este 

povestea marii iubiri 
dintre Victoria (Silvia 
Navarro) și Gabriel 
(Omar Germenos), o 
Iubire înconjurată de

700 Sărută-mă, 

0 prostulel 
8:00Teleshopping 

8:30 CeZAR 
și Tipar 

9:00 Rebelii
10:00 Tonomatul 

de vacanță 

11:30 Cinci minute 
de cultură 

1145 Pasiuni 
1235 EURO

Dispecer
12:40 Cum se judecă în 

□ Queens
* 1330 Teleshopping 

14:00 Desene 
El animate

1430 Fiica 

oceanului 
15:00 împreună 

în Europa
16:00 Călătorii 

El de suflet
1635 Sabrina 

17:00 Rebelii 
18:00 Cirque du 

Soleil
1830 Auto Club 
19:00 Soția lui 

0 Lorenzo

2W0 Dragul de Raymond 
2030 Verdict crimă I 
2130 Jurnalul TVR 
22:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 Nume de cod: 
_ Dansatorul (thriller, 
** SUA, 1987) Cu: Kate 

Capeshaw, Cliff De 

Young, Gregory Sierra. 
Annie pare o femeie 
obișnuită. E profesoară, 
gospodină perfectă, are 

o casă frumoasă și o 
familie iubitoare. Insă 
înainte de a se bucura 

, de viața aceasta 
liniștită, Annie a avut o 

ocupație mai puțin 
obișnuită: cea de 

spioană.
ttOO s Poduri peste ape sed 

0 Cu: Cate Blanchett 
Emie Dingo, Justine 
Saunders. Regia Julian 
rs—----1- r—**

7:00 shopping 

730 News

0 Radio 
7:55 Sport cu 

Florentina 
8:00 Teleshopping 

830 Sunset

0 Beach
930 Dragoste 

0și putere 
10:30 Kensky 

Show 

1025 Clip Art 
1130 Monica Prezinte Mono- 

ca Puiu 
i 12:30 Teleshopping 

; 13:00 Bani 
la greu 

13:50 Teleshopping 

14:25 Sunset

0 Beach 
15:25 Dragoste

0și putere 
16:15 Anotimpul 

mi raselor 

1635 Roseanne 

J 7:00 News

0 Radio 
1730 Cash Taxi 
IB:00 Focus 
19:00 Spedal

2tt00 Dincolo de limite 
21 .*00 Vindecări miraculoase 
22.00 Cash Taxi 
2230 Trăsniți în NATO 
2300 Principiul dominoului

13 (thriller, coprod., 1977) 
Cu: Gene Hackman, 
Candice Bergen, 
Mickey Rooney. Roy 
(Gene Hackman), fost 
luptător în Vietman și 
trăgător de elită, e 

închis pentru că și-a 
ucis rivalul. O agentă 
Secretă îl ajută să scape 

de închisoare cu 
i condiția să ucidă o 

persoană undeva în 

America Latină. Când e 
obligat să treacă la 
acțiune pentru a-și plăti 
datoria, Roy ratează 

intenționat ținta și 
încearcă, fără succes 

însă, să-și manipuleze

8:15 Zachary Beaver (Dramă, 

13 SUA 2003)
940 Vedete la Hollywood:

0Brad Pitt
10:05 Curierul (Acțiune, 

13 Franța, 2002) 
1140 Legenda lui Johnny Un

ii go (Aventuri, Noua Zee- 
landă, 2003)

13:15 Pe platourile de filmare

: 0 Ep idul 29
1350 Primul amendament

13 (Thriller, SUA, 2000) 
Cu: Timothy Hutton 

15:20 Câinele spațial (Come

rs die, SUA, 2003)
. 16:50 Joey Ep. 22

17:15 Centrul Pământului (SF, 

13 SUA, 2003)
1930 Cinema, dnema, dne- J 

; Sma Episodul 30
2tt00 Brown Sugar (Roman- 

13 tic, SUA, 2002)
21:50 Curierul (Acțiune,

13 Franța, 2002) Cu: Jason 
Statham, Matt Schulze 

'■ 23:25 în întuneric (Thriller, 
! 0 Canada, 2003)

, 1KJ0 Obsesia (Dramă, SUA 
112002) Cu: Robin 

Williams, Connie 

Nielsen, Gary Cole 
235 Nid pro, nid contra

13 (Crimă, Franța, 2003) 
Cu: Marie Gillian, Vin
cent Firaz

06:00 Apropo TV 0M0 Cei mai 
frumoși ani (s) 10:00 Teleshop
ping 10:15 lestrim Tivi (s, r) 

1035 ProMotor 11:00 Un 
grădinar face carieră (f) 13:00 
Nikki (s, r) 14:00 înapoi în viitor , 
(s) 14:45 Teleshopping 15:00 

Misterele Planetei Albăstrea (d) 
15:45 Teleshopping 16:00 

Povești din lumea geniilor. ; 
Partea I (d) 16:30 ProMotor 
17:00 Babylon 5: Chemarea la 

luptă (dramă, SUA 1999) 1930 

Nikki (s) 20fl0 Omul invizibil (s) 
2200 Robocop (acțiune, SUA 

1987) 00:15 Creatorii de coș
maruri (horror, SUA 1995) Cu:

Maill liaman

06.30-07.00 Observator -
Deva (r)

1630-1645 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV 

Deva
1845-20.00 Emisiuni infor

mative

12.15 Dinastia: Din culisele 

serialului (f)
14.00 Fiicele lui McLeod (s) 
1445 Când prietenia ucide (f). 
1630 Prăvălia de antichități

(fi
18.15 Viață de familie (f) 
20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Uberty Street (f) 
2245 Jordan (s)
2345 Lifepod (f) 
0130 Vulpea neagră: oameni 

buni și răi (fi. Cu: 
Christopher Reeve, To
ny Todd. Alan și Britt 
Johnson, prieteni de-o 

viață.

07.00 Aeroplanul fraților 

Wright
08.00 Lumi dispărute
09.00 Rechinul-bivol
10.00 Mega-războaie cu fiare 

vechi
11.00 Confruntarea fiarelor
12.00 Vânătorii de mituri
13.00 Aeroplanul fraților 

Wright
14.00 Lumi dispărute
15.00 Rechinul-bivol
16.00 Mega-războaie cu fiare 

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

Rex Hunt
2030 Războaie la mulinetă
21 AO întoarrere la Zona 51

sufletul.De
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• Bani pentru pensionari. Persoanele ieși
te la pensie în perioada anilor 1991-1996 in
clusiv vor primi pensiile recalculate în sep
tembrie. Cea de-a treia etapă a procesului 
de recalculare se va încheia pe 10 august. 
(C.P.) .

• Cazare. OPC Hunedoara a efectuat un 
control în unitățile de cazare turistică din ju
deț unde au constatat abateri de la legislația 
în vigoare pentru care au aplicat șase a- 
menzi contravenționale în valoare de 4500 
RON, dar și două avertismente. (I J.)

Tâițeî ■ 2,5 -3 lei/pungă

Prețuri medii ta piață
Roșii 2,5-3,5 lel/kg
Castraveți 1,5-2 lei/kq

Ardei gras 2- 3 lei/kg

Fasole vedrd 2-3 lei/kg

Fasole uscată 3,5 lei/kq
Usturoi 3 - 4 lej ;q

Ceapă 1-1,5 lei/kg

Conopidă 3’lei/kq

Vinete 2.5 -4 lei/kq

Varză 1,8 -2 lei/kg

Cartofi 0.8 -1 leu/kq

Piersici 3 lei/kq'

Nectarine 4 - 4,5 lei/kq

Lubeniță 1 - 1,5 lelâd

Prune 3,5 lei/kq

Mere 1,5 - 3,5 lei/kg

Lapte 1,5 lei/lltru

Brânză de vad 2,5-3,5 lei/bucată

Smântână . 2,5 lei/borcan

Telemea 12 lei/kq

Ouă 0,35 lei/bucată

Deseori, 
din hidrantul 
amplasat în 
fața sediului 
Liceului Peda
gogic „Sabin 
Drăgoi” din 
municipul 
Deva curge 
apă care se 
transformă 
într-un mic 
pârâu ce tra
versează mai 
multe străzi 
centrale până 
ajunge pe bule
vardul Iuliu 
Maniu. între
barea este cine 
plătește apa 
irosită?

(Foto: Traian Mânu)

U.E. „miroase"

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Hunedoara este studiată de persoanele 
interesate în găsirea unei noi slujbe, i

(Foto: Traian Mânu)

Lukoil

. . ...

• Motoring Euro3 3,06 lei/l

Benzină Premium 3,37 lei/l

Benzină fără plumb (Euroluk) 3,34 lei/l

Benzină Super Euroluk (98) 3,54 lei/l

Mol
Benzină fără plumb (98) 3,85 lei/l

Benzină fără plumb (95) 3,46 lei/l

Benzină cu Plumb (95 EcoPremium) 3,49 lei/l

Motorină 3,16 lei/l

OMV
Benzină fără plumb 3,47 lei/l

Benzină Eco-Premium 3,49 lei/l

Benzină Super 100 3,89 lei/l

Euro-motorină 3,17 lei/l

Super-motorină 3,32 lei/l

Petrom
Benzină fără plumb 3,35 lei/l

Benzină Eco 3,38 lei/l

Benzină Top Premium (99+) 3,69 lei/l

Motorină Super-Euro 3,15 lei/l

Motorină Euro 3,07 lei/l

M „Foaia verde" a 
economiei migrației 
înseamnă pentru UE 
acceptarea migrației.

Iha Jurcohe__________________
Ina.jurcone0l1rfonnmedia.ro

Deva - Directorii pentru 
Forța de Muncă și Probleme 
Sociale din cadrul Comisiei 
Europene, Frederique Rych- 
ener și Egbert Holthuis, au 
declarat pentru Cuvântul 
liber că ultimele cercetări 
efectuate la nivelul UE (toate 
cele 25 de state membre) arată 
că există o nevoie clară de 
creștere a fluxului de imi
grație. Prin „Green Paper on 
Managing Economic Migra
tion” se încearcă realizarea 
unei consultări cu toți cei 
implicați pentru identificarea

□ocieftâT&d rT6j Vârfâjic
închidere (lei/acțX%)

1. SNPPETROM_________ 0,4800 +0,83

Perfecționare în engleză
M Managerii hune- 
doreni au posibilitatea 
de a urma cursuri gra
tuite de limba engleză.

Clara Păs___________________
clara.pas@lnfonnnMdla.ro

Deva - TEST FLAG Deva 
organizează săptămâna vii
toare cursuri gratuite de lim
ba engleză pentru un număr 
de 30 de manageri de firme, 
conducătorilor de departa
mente ori compartimente și 
șefilor de birouri. Cunoa
șterea acestei limbi de circu
lație internațională este la ora 
actuală obligatorie, engleza 

unei soluții comune prin care 
să fie acceptată și regulari
zată oficial migrația econom
ică.
Migratia ajută economiile

Conform studiilor Comisiei, 
situația demografică din ca
drul UE este caracterizată de 
un proces de scădere/îmbă- 
trânire care va duce la o pier
dere de 20 milioane potențiali 
lucrători în perioada 2005- 
2030. Aceleași studii indică 
faptul că PIB/cap de locuitor 
va scădea cu 0,5% pe an, dacă 
fluxul de imigrație nu va con
tinua. „Imigrația nu este sin
gura soluție pentru îmbă
trânirea populației, dar poate 
să contribuie la ameliorarea 
acestei probleme și de aceea 
Europa trebuie să fie pregă
tită să primească migranți. 
Deși este greu de generalizat 

fiind în fapt limba oficială în 
domeniul afacerilor. Cur
surile vor începe luni, 25 
iulie, de la ora 16,30 și se 
organizează în cadrul proiec
tului „Necessair-ul mana
gerului de succes”. Acest 
proiect este finanțat prin fon
dul PHARE 2002, Dezvoltarea 
Resurselor Umane.

Scopul proiectului

Proiectul este implementat 
de TEST FLAG Deva, în 
parteneriat cu firma Quasar 
și, pe lângă dotarea mana
gerilor. cu un bagaj minim de 
cunoștințe de calculator și 
limba engleză, se are în 
vedere și realizarea unui

a migratie
impactul global al migrației bui la sistemul de
(va fi diferit asupra econo
miei fiecărui stat în parte), 
migrația poate ajuta la dezvol
tarea și adaptarea unei eco
nomii. De asemenea, întrucât 
majoritatea migranților sunt 
oameni tineri, ei vor contri- 

OMFM caută in permanență muncitori pentru Occident

studiu. El va avea drept scop 
prezentarea gradului în care 
sporește eficiența muncii per
soanelor care utilizează cal
culatorul în urma instruirii 
după metodologia ECDL, 
finalizată cu eliberarea Per
misului de Conducere al Cal
culatorului.

Până în prezent au benefi
ciat de pregătire și testări 
gratuite, pentru obținerea 
Permisului de conducere al 
calculatorului, în cadrul pro
iectului, un număr de 65 de 
manageri de firme. Dintre 
aceștia, 20 au fost conducători 
de compartimente la firma 
Quasar, a declarat Flavia 
Arșoi, manager de proiect. 

sociale”, a spus Frederique 
Rychener. Pentru România, 
abia în 2006 va fi evaluat im
pactul aderării și se va putea 
ști cu adevărat dacă perioade
le de tranziție au fost nece
sare sau nu.

Viza de lucru
Deva (C.P.) - Atunci 

când obțineți un contract 
de muncă în străinătate, 
se aplică pe pașaport de 
către misiunea diplomati
că a țării de destinație o 
viză de muncă, pentru ca
re se plătește o taxă. Ca 
să obțineți viza este obli
gatoriu să completați un 
set de formulare tip, să 
prezentați antecontractul 
sau contractul de muncă 
și/sau autorizația de 
muncă eliberată de auto
ritățile cu competențe în 
domeniu din țara de des
tinație, cazierul, certifica
tul medical și fotografii.

2. SlflBANAT-CTiSANA 1,4000 +2,78
3. TLV 0,8150 +3,16
4. BRD_______________ _ _______ suspendat

, 5. IMPACT ‘ ■ 0,4040 . . +5,09
I ’ 6. AZOMUREȘ_____________ 0,2000 -4,76

7. ANTIBIOȚICEIAȘI 0,7250 +0,69
8. ROMPETROL 0,0925 -235

RAFINARE (RRO____________________________
9. HABER_________________ 0,3100 +2,99
10. BCCARPATICA__________ 0,5100 +3,66

■ 11. DECEBAL_______________ 0,0100 +8,70
12. ARGUS CONSTANTA 3,6100 * +3,14

Rubrică realizată de SVM IFB FINWfiST SA DEVA 
b-ctal Pecebal, 61. R, :p|R |>ng« QUASAR), Ui.: 221277.

J J u / J ? J 4.J J - -ij* J

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 22 iulie 2005
Valută euro dolar liră sterlină ț
BNR 3,5616 2,9297 5,1161

Cursul valutar practicat de băncile din Deva ' Ss ■«

Valută euro dolar liră sterlină l
C V e

BancPost 3,5350 3,5800 2,9300 2,9700 5,0800 5,1800 i
BRD 3,5155 3,5955 2,8800 2.9680 5,0190 5,1760
Banca Transilv. 3,5210 3,5710 2,8953 2,9453 5,0509 5,1244
Raiffeisen Bank 3,5100 3,5900 2,8700 2,9600 5,0100 5,1800

valutar ,dta..fcva.... .......... ......
Star Exchange 3,5200 3,5500 2,9100 2,9500 5,0000 5,2500
Herdan Exchange 3,5250 3,5400 2,9200 2,9400

Ina.jurcone0l1rfonnmedia.ro
mailto:clara.pas@lnfonnnMdla.ro


UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Instituție de învățământ superior acreditată, 

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

București, str. Ion Ghica nr. 13 (clădire în proprietate)
Telefoane: 314.99.31; 314,99.32. Centrala telefonică: 314.00.75: 314.00.76

Științei și Culturii
Uiî

ADMITEREA 
pentru anul 

de învățământ
V

2005-2006

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

La Centrul din Deva pentru învățământul la distanță 
puteți deveni student ai Universității spiru Haret, inscriinou-va 

la una din facultățile cu forma de învățământ ID

Medicină

Domeniul 
de licență

MWUciM wwțrnuM

Număr 
de credite

Forma de 
organizare
ZtWTK

I.
Tel.. 3t4.IM.75

.............

4.
Td ■ 3_I4>»j«

5.

Contabilitate zi/io pa
l«L;MfcV7H3

Htumțe ZL'fP I R

fc. Zi

ZlHTJ/i’K

ZI. flD/J «

16,

IC

Muzfca ZI; lEhFR12

13.

14.

Facultatea de Marketing 
șa Afaceri Economice Internaționale 

......................... Iei -3țA97.țn

Facultatea de Filosofic șl Jurnalism 
(tocmeai

Management

Medicină

1 ilmofie 
științe *k

Geografi*-

___ tteew»___  
Management

ZJZțD'FR
zi.'ifî/FR 

■WD/FR 
ZI ÎV/t R

Facultatea/
Departs mentis 1

Caftură 84*3 
șs spart

. (ca

Zi lî.) IR

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

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

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

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

bacalaureat sau a adeverinței 
eliberate de liceu, pentru 
candidații care au promovat 
examenul de bacalaureat în 
anul 200S, a Fișei-chestionar 
și a interviului desfășurat cu 
candidatul, pe marginea 
răspunsurilor la întrebările 
cuprinse în Fișa-chestionar, 
Rezultatul admiterii se 
comunică în aceeași zi 
candidatului.

ZbID FR

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

Condiții superioare și facilități unice pentru studenți
Fa cui lalea de Management
Financisr-Contabil

Facultatea de Finanțe si Bănci 
...-.........

Facultatea de Medicină Veterinară
«ocurvu» Tel..’Ș3G «0.16

..... ...... '

— 5... ...
—™———— ----------Lr—-

-------- ~~~
Artek epertavutajiil de teatru

MW
180

ZkJOZFR

>»ESZ.
ZI ID I K
ZI/10~

a) Taxele de școlarizare in anul 2005-2006 se mențin 
nemodificatc și pot fi achitare în 3 rate;

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

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

d) achiziționarea de cursuri și manuale universitare, 
realizate în editura și tipografia proprii, cu o reducere de 30% 
față de prețul la care se vând în librării;

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

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

Televiziunea România de Mâine post național universitar
și cultural propriu;

g) acordarea gratuită a revistei Opinia naționalii. săptămânal 
de opinie, informație și idei de larg interes național, editată de 
Fundația România de .Mâine și Universitatea Spiru Harer,

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

subvenționată cu 30% de către Fundația România de Mâine-,
j) cazare în căminele proprii din București;
k) acces gratuit în cluburile studențești proprii din București 

și Brașov, in Complexul sportiv propriu din București, alcătuit dimi-un 
stadion de 10.000 locuri, terenuri de tenis, fotbal, baschet, handbal, 
volei etc.

1S Taxa de înscriere și scutiri la taxa de înscriere
Taxa de înscriere pentru admitere este de 60 lei (600.000 lei vechi). 
Fiii de țărani, carte didactice, pensionari și șomeri. aflați îuîntteținerea 

părinților, sunt scutiți de plata taxei de înscriere pentru admitere.
Această facilitate se acordă:
* candidatilor fii de țărani. în baza adeverinței eliberare de 

primăria comunei unde domiciliază părinții lor, care să ateste că

unica sursă de venit a acestora este agricultura;

Taxele de școlarizare

* candidaților fii de cadre didactice, în temeiul unei adeverințe 

eliberate de școala unde funcționează părintele/părinții;

* candidaților fii de pensionari, în baza cuponului dc pensie 

din ultima lună;

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

aieste statutul de șomer.

Specializarea ZI ID FR
Drept; Adm'inistrațîe'p'ublică; Contabilitate și informatică de gestiune; 
Finanțe-bănci; Marketing; Management; Sociologie; Psihologie; 
IA J agogje; Filosofic; Jurnalism; Geografie; Rzdagogie muzicală; Limba 
și literatura română - o limbă și literatură străină; Istorie; Relații 
internaționale și studii europene; Matematică; Informatică.

1.200 lei
UZ.CKXMMM) lei vechi)

900 Iei
{9,iW,O0O lei vechi)

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

1.500 lei
(U.00Q.000 lei vechi)

900 lei
(9.000.000 lei vechi)

Artele spectacolului de teatru; Kinetoterapie; Arhitectură. 1.500 lei
(IS.OOO-0M îri vechi) -

Medicină veterinară 2.200 Iei
(22.000.000 lei Vechi) -

Taxele de școlarizare se pot achita integral sau în 3 rate

Actele necesare
Pentru înscrierea, în vederea admiterii.

în concordanță cu numărul de credite specific specializării Dre/w din universitățile țărilor Uniunii Europene: Bologna (Italia), Șatena 

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

candidații trebuie să depună. într-un 
dosar plic, următoarele acte:

* diploma de bacalaureat (diplomă 
echivalentă cu aceasta) sau 
adeverință eliberată de liceu, pentru 
candidații care au promovat 
examenul de bacalaureat in anul 
2005, în original;

* certificatul de naștere. în copie (xerox);
* certificatul de căsătorie (dacă este 

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

de identitate care să cuprindă codul nu
meric personal;
* 3 fotografii tip buletin (carte) de 

identitate.

Departamentul 
pentru învățământul la Distanță 

al Universității Spiru Haret

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

E-mail: ushid@spiruharet.ro

1. Facultatea de Drept și Adminiatrație 
Publică ■■ București. Programul: * Drept 
comunitar, * Drept material comunitar, • 
Științe penale. *Probațitinea în procesul 
penal, ’Fiscalitate in context comunitar, 
’Dreptul afacerilor în context european.

2. Facultatea de Sociologie - 
Psihologie - București. Programul: 
•Psihoterapie analitică. ♦ Psihologie 
judiciară și victimologie. * Management 
organizational și al resurselor umane, 
•Familie și societate, • Relații interetnice, 
etnicitate și naționalism, • Schimbare 
socială și culturală, * Analiza și gestiunea 
conflictelor în societățile în schimbare

Studii de masterat ia Universitatea Spiru Hareț
3. Facultatea de Limbi și Literaturi 

Străine -- București. Programul: 
•Lingvistică comparată și analiză 
contrastivă. * Traducerea specializată și 
tehnica documentării terminologice. 
•Modernitatea în literatura și cultura 
europeană, • Literaturi nonl-americane și 
hispano-americane,

4. Facultatea de Management 
Financiur-Contabil - București. 
Programul: * Calculați» informatizată a 
costurilor. * Contabilitate armonizată.

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

•Servicii, produse și instrumente financiare 
în contextul integrării europene, * 
Managementul financiar-contabil al 
administrației publice. * Auditarea sistemelor 
informatice ftaanciar-contabile și bancare. * 
Audit financiar-conlabil. ^Evaluarea 
societăților comerciale.

5. Facultatea de Marketing și 
Afaceri Economice Internaționale - 
București. Programul: * Marketingul în 
contextul integrării europene, * 
Managementul și marketingul 
operațiunilor logistice, *Piața imobiliară 

realități și perspective.

6. Facultatea de Filosofic și Jurnalism - 
București. Programul: * Mass-media și 
comunicarea, •Probleme fundamentale ale 
filosofici contemporane.

7 Facultatea de Geografie - 
București. Programul: * Geografia 
turismului, turism și integrare regională, 
•Riscuri geografice și planificare teritorială.

8. Facultatea de Medicină Veterinară - 
București, Programul: * Patologia 
animalelor de companie, •Igiena și controlul

9. Facultatea de Muzică - București. 
Programul: * Alta muzicală.

10. Facultatea de Educație Fizică și 
Sport - București. Programul: 
•Managemenlul activităților sportive, * 
Comunicare și mass-media în sport.

11. Facultatea de Management 
Financiar-Contabil - Constanța. 
Programul: • Contabilitate armonizată. 
* Contabilitatea, controlul și evaluarea 
afacerilor, *Contabilitate, expertiză și audit.

12. Facultatea de Management - 
Brașov. Programul: * Dimensiunea 
enroneană a managementului nraanizariei

mailto:ushct_hd@spiruharet.ro
mailto:ushid@spiruharet.ro
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CObNEX

i n s s a i SANrr
Accesorii sanitare de 
tehnologe si calitate Germana

Compania Germană cu sediul în Eisenberg este 
prezentă pe piață încă din 1945 și este specializată în 

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

regăsesc rezervoare de toaletă clasice, montate în 

pereți, racorduri și ansambluri WC și sifoane de 

scurgere,

SANIT produce o gamă largă de rezervoare de toaletă 

clasică de înălțime, seml-tnălțime sau monobloc. Toate 

rezervoarele sunt echipate cu izolație împotrva 

condensului, cu funcție de economisire start/stop, cu 

posibilitatea reglării apei de spălare la 6 sau 9 I, 

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

Firma produce cadre metalice special proiectate având 

toate racordurile și țevile necesare pentru montarea 

elementelor sanitare: WC, bideu, pisoar, lavoar. Cadrele 
se pot folosi In pereți gips-carton sau în interiorul unui zid 

de cărămidă. Cu ajutorul sistemelor ascunse SANIT 

puteți creea bâi cu design deosebit. Rezervoarele 

ascunse nu necesită întreținere.

Vă recomandăm rezervoarele SANIT pentru că sunt 

economice, silențioase, estetice, ergonomics și fiabile.

Vă așteptăm la depozitul nostru:
TIMIȘOARA

& s Str. Ion lonescu de la Brad nr. 29., Tel: 0256-400774, Fax: 0258400777, e-majl; insteitm©meiinda.ro

I n uitate în i n ovație!
■ f

Marele
Wremlu 

ftainsun»
W1P4OC

La jumătate!
E/10/k îa orice abonament

ZO șî oricâte extraopțiuni* 
rtedlicere până la sfârșitul anului .Și, gratuit, 20 de minute naționale, lunar, pana la anului
f înapoi pe telefon”

7'12$\ ...
"SCUT’- W î

DEVA - Piața Victoriei, nr, 8, Tel: 0254.230.398 (i*nsi> Ca» dacunurs) - Marele Premiu Samsung SGH P400 
DSVA ■ Ulpia Shopping Center, etaj 1, Tel: 0254.235.025 - Marele Premiu Samsung SGH P400

...... . ... '
Ofertă valabilă și în magazinele din:
HUNEDOARA 1- Supermarket Arthna Tel: 0254.715.288 * Marele Premiu Npkfa 3650
HUNEDOARA 2 - Bd. Dacia, nr. 6 bl», Tel: 0254.710.404 • Marele Premiu Nokia 3650
ORAȘTiE- Centrul Comercial "Palia", Strada Armatei nr.1. Tel: 0254.241.950 - Marele Premiu Nokia 3650
BRAD- Str. Republicii, Bl. 1, parter, Tel: 0254/612.683 - Marele Premiu Panasonic GD 87

S.C MARSILIA TRANSCOM SRL 
e-mail: marsiliatrans@rdslink.ro
Tel.: 0740-851.922, 0359-407.130
Transport Intern fi Internațional 7.St-20t

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

• Tiql.i MarMlf.t • Hlncun (piamia* (ampi.i 
I urzii • prothvrm »Fn*r brlun, vwr. ciment 

—w~w——nrtcriv. ipsos, rițjips, pc»1ist»»rivn CnnSfîmr .. f. ,r. « f ; r. f i,- "An

TOP TECH SRLCea mal bună oferii...?
Adresa: D©va, Plata Victoriei w.1
Tel/Fax: 0254-234437 / 0254-2344,38
Web: www.toptech.ro Email: talee^toptech.ro

Iniei Cekroh. 2400 MHz
î Memorie: HrimMon DDR 256 MB PC32OO
I Placă video: onboard. 64 MB shared
; FiM); Sony. 15”. 1,44 MB

Western Digital Bl# 4G GB, 7200rpm
1J IM. optică: LG CEMW 52x/32x/&te

Monitor: Belinm 17” flat 1.2KGX.I024 max.
Tastatură, moașa. pad

/•/«.o 'ith,:i: Gigabyte. FSB SOU 

iprocwtori Intel Pentium 4, 2800 Mite 
Memorie: Princeton DDR 156 MB PC3200 
Placă rideo: Gigabyte ATI Radeon 9550 
ÎF/Wr Sony 1ST 1,44 MB

i HDD: Western Digital HH MO GB. 72<nrpm
l e/7. opriri: l G CD-RW7DVD 52V32x/52VI6x: 
Manilor: Behnea 57” Bat, 1280x 1024 max.

: Tastatură. mouse, pad
[|Pref cu TVA: 12.893.000 Id (1.289.30 Ici noi) Preț cu TVA: 20.994.000 lei 12.099.40 lei noi)

Sistem apertife: Microsoft Window® XP Home Edition 
șPrel cu TVA: 2.982.000 lei (298.20 lei noi) ... detigurl

t^țnih ir» r?î8ga<zi!w? Prriw.i# nu efcbțte TVâ. tefefes?» h Iteiita«iwW dtepwihîi; Ofertă vatobil» aeismi «»>nn«w»nwte jmhmat* pAtâta 3 î »4te.
Nutfwe Pavtîriie. Of??. Favcsfif*. Tarif (fci»<:. i $ imte Hfthmib, Activ. Cnnvwblrt Mtengw. fOCrit rMtwrie lift» 7 kt"i. n*niAi SMS sî.MMS

• ‘ «2$ te puncne <te fcxa&tafe

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central 

Tel: 230.630,233.170,233.180 
Fax: 224.S50,
www.slmal.ro,slmal6smart.ro

Mobilier de apartament, 
—— Mobilier de birou, 
uși PORTA '
— Tapițerii, Camere de 

tineret
(24969)

S.C. Comlemn S.A.
cu sediul în Deva, b-dul Decebal, bl. C, parter, 

vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ următoarele active:
- Spațiul comercial Uricani, str. Aleea Brazilor
- Depozit Petroșani, Str. Oltului
- Spațiul comercial Brad, B-dul Republicii
- Depozit Deva, str. Apuseni
- Depozit Hunedoara, b-dul Traian

Licitația va avea loc la sediul societății, în data de 08.08.2005 
ora 10:00. Informații suplimentare se pot obține la sediul 
societății sau la telefon 226062. (26960)

BANCA TRANSILVANIA
Sediul central: Cluj-Napoca, str. G.Barlțlu, nr. 8
Tel.:0264 / 407 150,' fax:0264 / 407 179
www.bancatransilvanla.ro

BANCA TRANSILVANIA 
caută personal pentru Sucursala DEVA: 

INFORMATICIAN/INGINER DE SISTEM
CINE SUNTEM NOI:
• Piesa centrală a GRUPULUI FINANCIAR BT
• Management internațional
• 15% BERD - acțlonariat
• Premiat al revistei EUROMONEY - «Cea mai 
Inovatoare bancă în România • 2004
• Emitant transparent la Bursa de Valori București
• 0 nouă imagine
• 160 de unități în toată țara
• calitate și excelență bancară
• servicii și produse dedicate persoanelor fizice și 
juridice
• peste 380 de bănci corespondente în întreaga 
lume
• flexibilitate
• concept puternic de «client service»

CERINȚE GENERALE:
• Studii superioare de specialitate (Informatică/Calculatoare)
• Cunoștințe de administrare/lnstalare Windows XP
• Cunoștințe elementare de retellstică, administrare echipamente active (switch- 
uri), imprimante rețea
• Cunoștințe de bază Active Directory
• Capacitate de analiză și sinteză
• Responsabilitate crescută
■ Spirit de echipă, dinamism
• Inițiativă și operativitate
• Rezistență la stres și la efort prelungit
• Cunoștințe de limba engleză

RESPONSABIUTĂȚl:
• Rularea procedurilor de deschidere șl închidere de zl
• Asigurarea funcționării în bune condiții a rețelei

Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi
Cauți #

?
BANCA TRANSILVANIA
Sediul centrai: Cluj-Napoca, str. G.Barlțlu, nr, 8
Tel.:0264 / 407 150, fax:0264 / 407 179
www.bancatransllvania.ro

BANCA TRANSILVANIA 
caută personal pentru Sucursala DEVA 

ANALIST CREDITE CORPORATE
CINE SUNTEM NOI:
• Piesa centrală a GRUPULUI FINANCIAR BT
» Management international
» 15% BERD - acționariat
• Premiat al revistei EUROMONEY - .Cea mai Inovatoare 
bancă în România ■ 2004
e Emitant transparent la Bursa de Valori București
» 0 nouă imagine
• 160 de unități Tn toată țara
• calitate și excelență bancară
• servicii și produse dedicate persoanelor fizice șl juridice
• peste 380 de bănci corespondente în întreaga lume
» flexibilitate
• concept puternic de .client service*

CERINȚE GENERALE
• Studii superioare economice
• Experiența anterioară de lucru în bancă, de minimum 1 an
• Capacitate de analiză și sinteză
• Responsabilitate crescută
• Abilități excelente de comunicare
• Spirit de echipă, dinamism
• Meticulozitate, atenție la detalii
• Atitudine corectă și prietenoasă față de cllenți
• Operativitate, memorie vizuală
• Rezistența la stres șl la efort prelungit
• Cunoștințe de operare PC (Word, Excel)
• Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj

OFERIM:
• Integrarea într-o echipă de profesioniști
• Mediu dinamic șl competitiv
• Oportunități de dezvoltare a carierei
» Salariu motlvant
Persoanele Interesate sunt rugate să trimită CV-ul șl o scrisoare de Intenție până la data de 27.07.2005 le adresa: hrflbancatran- 
sHvanla.ro
Vor contactat! doar aoel candidați ale căror CV-uri au fast considerate ccmanunzfitnare castului vacant. wn-jci

OFERIM:
• Integrarea într-o echipă de profesioniști
e Mediu dinamic și competitiv
e Oportunități de dezvoltare a carierei
e Salariu motivant
Persoanele Interesat» sunt rugate să trimită CV-ul șl o scrisoare de Intenție până le data de 27.07.2005 la adresa: hrebanoatran- 
sllvanla.ro
Vru* 8 rwitartatl deer acel candidați ala cămr CUuri au fast cnn.lrUwxrt. MnMmnrStnmk rvwhilul vacant mnvix

insteitm%25c2%25a9meiinda.ro
mailto:marsiliatrans@rdslink.ro
http://www.toptech.ro
toptech.ro
slmal6smart.ro
http://www.bancatransilvanla.ro
http://www.bancatransllvania.ro
sHvanla.ro
sllvanla.ro
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• Amenzi. în ultimele 48 de ore, polițiștii 
hunedoreni au aplicat 141 amenzi la Legea 
circulației, din care 5 la regimul de viteză și 
au ridicat în vederea suspendării 4 permise 
de conducere. Valoarea totală a amenzilor 
aplicate a fost de 9.715 lei (grei). (M.T.)

• Accident. Conducătorul unei autoutilitare 
Dacia 1307, Ștefan C., de 21 ani, din Uri- 
cani, nu s-a asigurat la efectuarea manevrei 
de mers înapoi, pe Strada Republicii, din Uri- 
cani, a surprins-o și a accidentat-o ușor pe 
Angela M., de 52 ani, din Uricani. (M.T.)

sâmbătă, 16 iulie - Doi hunedoreni 
din Orăștie și Sime- 

ria își duc viața, prin Bruxelles, cerșind.
- O tânără din Hunedoara a pus pe jar 
polițiștii, după ce a declarat că a fost vio
lată, când de fapt mersese de bună voie 
cu clienții.
- Un bărbat cu 15 furturi la activ a fost 
prins în flagrant, în timp ce spărgea o 
mașină.

luni, 18 iulie

marți, 19 iulie

y'

- O prostituată din 
Deva a racolat o

minoră de 16 ani, pe care o plasa la 
diverse persoane.
- După 20 de spargeri, doi tineri au fost 
lăSați, în timpul anchetei, să dea bac-ul.
- Mai multe societăți comerciale din Călan 
au apelat la autorități pentru rezolvarea 
unor probleme de litigiu.

- Primarul Devei a 
făcut concesionări

directe, în buricul târgului, fără licitație.
- Un bărbat a suferit arsuri pe tot corpul 
după ce o canistră cu benzină a explodat.
- 0 femeie a fost aruncată pe șosea 7 
metri, iar plăcuța cu numărul mașinii i-a 
rămas înfiptă în cap.
- Consiliul Local Deva a hotărât evacuarea 
asociației Profidelius din sediul său.
- Martorii audiați în procesul interlopilor 
Spumă, și Bibanu au respins acuzațiile

' * - Simbolul unității
române din Țara 

Zarandului, gorunul lui Horea, a fost 
doborât de furtună.
- La Hațeg, gestionarul unui depozit de 
combustibil a dat „o gaură" de peste 400 
de miliarde lei.
- Șapte persoane au ajuns în stare gravă la 
spitalul din Deva după ce au mâncat 
brânză de oaie.

miercuri, 20 iulie

• Hunedoara: 'Galeria' de’ 

Arte găzduiește, 
sâmbătă, 23 iulie 2005, 

ora 18.00, vernisajul 
expoziției de pictură și 
fotografie „S.O.S. 

Castelul". Lucrările sunt 
realizate de studenții par

ticipant la Universitatea 

de Vară ce se derulează, 

în acest an, la Petroșani
și Hunedoara._______________

• Deva: Galeria de Artă 
„Forma". Expoziția retro

spectivă „Ernest Kovacs și 
elevii săi, după 30 de 

ani". Pe simezele galeriei 

devene sunt expuse 

lucrări de pictură, sculp

tură, tapiserie, grafică,

ceramică, sticlă, icoane, 
proiecte arhitecturale etc.

• Orăștie: Galeria de 
Artă. Expoziție de pictură 

Mircea Zdrenghea.

• Librăria „Emia" Deva, 
Str. Mareșal Averescu, bl.

20, parter, oferă citito
rilor două recente apariții 

semnate de scriitori 
deveni. _____________

- „Natură 

vie cu 

scorpion 

sentimen
tal". 

Miniroman

Ex-deveancă Miss Diaspora
■ Tânăra Oana Maria 
Chirițoiu, câștigătoarea 
preselecției de la Brux
elles, la Callatis.

Viorica Roman_______________
vicrica.raman@inforfnniedia.rQ

Deva - Stabilită de aproape 
doi ani împreună cu familia 
în Belgia, Oana Maria Chi
rițoiu a câștigat în 20 mai a c. 
preselecția de la Bruxelles, 
devenind Miss Diaspora în 
Belgia. S-a remarcat prin cali
tățile sale între cele șase can
didate, calificându-se pentru 
ediția a IV-a a Festivalului 
Românilor de Pretutindeni, 
inclus în Festivalul Callatis 
din 8 august.

Câștigarea preselecției a în
semnat obținerea unei călă
torii dus-întors Belgia-Româ- 
nia, cu autocarul, un sejur de 
zece zile la Marea Neagră, pe
rioadă în care au loc și pre
gătirile pentru marea finală. 
Pe lângă aceste gratuități 
Oana a mai primit și abona
mentul pe șase luni la Actu
alitatea românească, ce apare 
în limba română, în Belgia.

Va cânta folclor

Oana Maria Chirițoiu are 
doar 16 ani și este elevă în 
anul IV (echivalentul clasei a

X-a) la un liceu unde studi
ază economie și limbi 
străine.

A învățat flamanda, limbă 
în care studiază și s-a aco
modat în țara de adopție unde 
a plecat împreună cu mama, 
fratele și tatăl adoptiv.

A rămas însă legată de 
Deva, de unde a plecat, și de 
împrejurimi întrucât tatăl său 
natural stă în Hunedoara iar 
bunicii la Hărău.
Participare benefică

în cadrul finalei concursu
lui de Miss Diaspora, la pro
ba artistică, Oana Maria Chi
rițoiu și-a propus să cânte un 
cântec popular.

Pentru celelalte probe nu 
știa exact ce i se va pretinde, 
dar spera să se descurce ono
rabil, deși aproape că regretă 
faptul că a intrat în com
petiție.

Oana participă pentru pri
ma dată la așa ceva și înainte 
nu-și imaginase că poate fi 
atât de solicitant și chiar difi
cil.

Dar are un mare atu: ti
nerețea. în plus îi place să ci
tească, sportul, lucruri care 
de asemenea o pot ajuta. Iar 
acest efort, indiferent de re
zultatul final, va fi cu sigu
ranță benefic pentru pregăti
rea sa de viață.

Englezii în Retezat
Deva (S.B.) - Voluntari a- 

duși de către BTCV UK din 
USA și Marea Britanie au 
lucrat împreună cu românii 
pentru turiștii care vizitează 
Retezatul. Timp de o săptămâ
nă, aceștia au amenajat patru 
locuri de campare pe valea 
Râului Mare. Ocolul Silvic 
Retezat și Administrația Par
cului Național Retezat (APNR) 
au pus la dispoziția lor mate
rialele și uneltele necesare. 
Pentru ca ei să poată munci 
în munții noștri au contactat 
o instituție care organizează 
vacanțe de conservare a natu

rii și ajutorare prin muncă a 
comunităților din toată Eu
ropa: Trustul Britanic pentru 
Vacanțe de Conservare 
(BTCV). Cei șase englezi, care 
au ales să-și petreacă în icest 
fel vacanța, sunt oameni de 
diferite vârste și profesii, care 
au în comun dorința de a face 
ceva concret pentru semenii 
lor și pentru natură. Ei și-au 
plătit transportul, cazarea, 
masa și tot ce au consumat în 
România. Alături de ei au 
participat voluntari de la Aso
ciația „Ecosilva Retezat” și 
Daniel Bal - ranger la APNR.

hunedorean Dumitru 

Hurubă, îndrăgit de cititori 
pentru subtilitatea artistică 

a rândurilor sale în care 

tratează sindromul faptu
lui zilnic, al românului și 
societății în care fiecare 

trăiește. Rândurile sale nu 

sunt însă lipsite de since

ritate și romantism, iar 

volumul pe care-l prezen

tăm este una dintre acele 

scrieri ale autorului care 

trebuie neapărat citită.

• Invitație: Astăzi la se
diul Clubului Oamenilor 

de Afaceri din Hunedoara 

- în incinta Castelului

Rf
Corvineș- 
tilor, cu 

începere 

de la ora 

13.00, va 

avea loc
lansarea albumului 

fotografic „Bun venit în 

România", apărut la Edi

tura EMIA din Deva. 
Albumul prezintă imagini 

din Deva, Țara Hațegului 

și din Ținutul Pădurenilor 

și este lansat în scopul 

promovării turismului 
hunedorean:

•„Cip Audio Video Fim*
Deva. Ulpia Shopping 

Center, etaj 1. Cele mai 

noi și căutate CD-uri cu 

muzică pentru toate gus
turile.

UNDE

Oana Maria Chirițoiu: o viitoare cântăreață de folclor?

PPCD se reorganizează
Deva (D.I.) - Președintele 

filialei județene a PPCD 
(PNȚCD), Emil Danci, a 
declarat că zilele trecute s- 
au desfășurat lucrările* Bi
roului Județean de conduce
re a partidului. Printre ho
tărârile luate cu acest prilej 
a fost și aceea a alegerii 
unui prim-vicepreședinte al 
organizației județene. Func
ția, rămasă până acum va
cantă, a fost ocupată de că
tre Leontin Laslău. Toto
dată s-a stabilit și data de

25 septembrie pentru des
fășurarea Conferinței Ju
dețene, propunere ce va fi 
înaintată conducerii cen
trale pentru validare. în 
plus, PPCD Hunedoara a 
inițiat și o campanie de 
strângere de ajutoare mate
riale și financiare în spriji
nul sinistraților din Moldo
va, punctul de colectare 
fiind situat la sediul orga
nizației din Deva, bulevar
dul Iuliu Maniu, bl. L3, 
parter.

• Sala Sporturilor Deva
oferă celor ce doresc să 

practice tenis de masă 

sau jocuri de sală, spre 

închiriere, teren de sport 

în sală - preț 1 mii. lei 

ora și masă de tenis cu 

accesoriile necesare prac

ticării acestui sport la 

prețul de 100 mii lei ora 

(adulți) și 50 mii lei ora 

(copii). Programul de 

week-end al Sălii Spor
turilor din Deva este sta

bilit între orele 9.00 - 

20.00.

instalație de nocturnă; - 

vestiare și dușuri; - terasă 

și bar.________________________

- „Klass Club". Deva, b-dul 
Decebal, bl.8. Program: luni 
-sâmbătă: 09.00-21.00. 

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

lei; - Masaj relaxare. 

130.000 lei 50 de minute;- 

Masaj anticelulitic. 150.000 

lei 50 de minute. - Masaj 

medical. 150.000 lei 50 de 

minute; - Solar. 30.000/5 

minute; - Aromoterapie. 
150.000 lei ora; - Aerobic. 

40.000 lei ora; 250.000 lei 
10 ședințe.

închiria pentru ca timpul 

liber să fie petrecut, con- 

fortant, după alegerea 

fiecăruia, indiferent de 

vârstă. Pentru copii există 

filme recente indicat a fi 

vizionate alături de per

soanele iubite.

• Deva. în perioada 22 - 

28 iulie 2005. Prețul bile
tului: 45.000 lei vechi 
lunea și 35.000 lei în 

restul zilelor. Joia este 

închis.

- „Alfie"-SUA.
Pentru Alfie (JUDE LAW)

femeile - câte o noapte. 

De la văduvele bogate care 

au o slăbiciune pentru 

bărbații tineri (SUSAN 

SARANDON) la prietena 

lui, o mamă singură 

(MARISA TOMEI), Alfie le 

are pe toate... și nici nu- 

și dorește mai mult.

Dar când consecințele 

vieții lui de playboy le 

afectează dintrodată pe 

femeile din viața lui și pe 

cel mai bun prieten 

(OMAR EPPS), Alfie începe 

să se întrebe dacă viața nu 

înseamnă mai mult decât 

aventuri pasagere. Și dacă 

e așa, atunci despre ce 

este vorba? Filmul este o 

comedie savuroasă ce se 

derulează în New-York

care este locația preferată 

a lui Alfie. El se folosește 

de orice ocazie să 

cucerească femeile pe care 

le întâlnește, oricând și ori

unde. Pentru Jude Law, 
unul dintre actorii „fier

binți" ai momentului, rolul 

Alfie a reprezentat o 

adevărată provocare. Regi

zorul Charles Shyer și sce

narista - producătoare, 
Elaine Pope, au decis să 

spună povestea lui Alfie cu 

propriile lui cuvinte. Ast
fel că au folosit tehnica din 

anii 60 în care Alfie se 

adresează direct spectato

rilor.

• Hunedoara. Cinema 
„Flacăra", de la orele 13 

-16-19 doar în zilele de

de destindere în mijlocul 
naturii și, dacă vremea 

permite, reprezintă un 

preambul al unei dru
meții până lâ ruinele Ce

tății, monument istoric. 
Pentru a vizita Cetatea 

Devei se poate urca cu 

telecabina de la poalele 

monumentului istoric. 

Stația de plecare este 

lângă Stadionul „Cetate".

- Bazinul de înot. Hune
doara. Zilnic: 10.00 - 
22.00. Sâmbătă: 09.00 - 

13.00; 14^30 - 22.00. 

Duminică: 09.00 . 14.00. 
Costuri adulți: 60.000 lei; 

copii, studenți, militari: 

30.000 lei.___________________

sâmbătă și duminică. - 

„Cu capul în nori".

• Simerla. Parcul Dendro- 
logic, cel mai vechi parc 

științific din țară, este 

spațiul cel mai adecvat 

pentru o destindere 

totală. Parcul Simeriei 
oferă splendoarea verii. 

Aproape de acesta se 

află Villa Dorr care oferă 

hotel, restaurant și bar, 
punând la dispoziție 

diverse forme de agre
ment: călărie, plimbări cu 

barca, planorism (para- 

pantism), drumeții și

- Călărie și plimbări cu 
trăsurica (serviciu oferit 
copiilor) sunt oferite la 

tel.0744. 876 244.

- Nou! Bază sportivă în 
zona Stadion Cetate din 

Deva. Destinată amatorilor 

de fotbal, baza oferă con

diții speciale pentru petre

cerea timpului liber într-un 

mod sănătos. Sunt oferite 

facilități ca: - 2 terenuri cu 

gazon artificial, pentru

• Sarmlzegetusa. Pensi
unea Venus (două mar
garete) se află în fru

moasa Țară a Hațegului. 
Este o cabană de lemn 

construită pe două 

nivele, cu o priveliște 

minunată spre munții 
Țarcu și Poiana Ruscăi. 

Zona este foarte bogată 

în atracții turistice: Parcul 

Național Retezat, Rezer
vația de zimbri, biserici și 

castele medievale.

• Munții Retezat. Au u- 
nele din cele mai frumoa

se priveliști din Europa 

sud-estică. Masivul este 

traversat de multe poteci 

turistice marcate pentru 

amatorii de drumeții.

mailto:vicrica.raman@inforfnniedia.rQ
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I • Transfer, Oficialii echipei Jiul Petroșani au 
* confirmat faptul că sunt foarte aproape de 

a-l transfera pe mijlocașul Iulian Tameș, de 
la echipa rusă Alania Vladikavkaz. Tehnicia
nul Jiului, lonuț Chirilă, a declarat că Tameș 
este jucătorul lui de suflet și-l dorește la 
echipa pe care o antrenează. (V.N.).

• Zenga în Jugoslavia. Fostul tehnician al 
ehipei Steaua București, Walter Zenga, a fosț 
numit în funcția de antrenor al formației sâr
be Steaua Roșie Belgrad. Președintele clubu
lui, Bragan Stoykovici,a declarat că Zenga va 
semna un contract pentru două sezoane. Ita
lianul este primul antrenor străin din istoria 
de 60 de ani a clubului Steaua Roșie. (V.N.)

• Liga Campionilor. Performantele turului I 
preliminar al Ligii Campionilor europeni la 
fotbal pot fi considerate formațiile Dude- 
lange (Bosnia), Artmedia (Slovacia), Kf Tirana 
(Albania) și Anorthos Famangusta (Cipru). 
Acestea au eliminat echipe mult mai bine 
cotate în fotbalul european. (V.N.)

Atacantul 
Adrian Mutu a 
jucat In meciul 
pe care echipa 
sa l-a pierdut cu 
scorul de 0-1 în 
fața formației 
Internaționale 
Milano, ta tri
unghiularul Se 
la Trieste. Mutu 
a evaluat 45 de 
minute si a 
primit cartonaș 
galben ta ulti
mul minut.
Iată-1 ta luptă cu 
brazilianul Ze 
Mario, unul din
tre apărătorii lui 
taler. (Foto EPA)

Apele „Jiului" sunt tulburi

Turului Dunării S-au perindat prin față Par
lamentului de la Budapesta. De la Ingoslstadt, 
Germania, au luat startul 285 de participanți, 
iar turul se va Încheia la Ruse, in Bulgaria. 
Lungimea totală a turului este de 2082 de km.

(Foto EPA)

■ Din Ungaria, antre
norul Jiului Petroșani, 
lonuț Chirilă, îl acuză 
pe Claudiu Drăgan.

Valentin Neagu
vafentin.neagueinformniedia.ro

Tiszujvaros - Cu toate că 
Jiul Petroșani se află în can
tonament centralizat la Tiszu
jvaros, în Ungaria, apele sunt 
încă tulburi în sânul echipei.

Spunem acest lucru întru
cât șase jucători dați afară de 
antrenorul lonuț Chirilă aș
teaptă decizia Federației la 
memoriul înaintat pentru a 
deveni liberi de contract, iar 
din Ungaria, același antrenor • 
s-a lansat într-un atac dur la 
adresa fotbalistului Claudiu 
Drăgan, pe care el l-a adus la

formația din Petroșani. Teh
nicianul a declarat că este de
ranjat de faptul că atacantul, 
care a motivat că și-a pierdut 
buletinul, a refuzat să conti
nue pregătirea cu Jiul.

Dovadă de neseriozitate

„Cu o zi înainte de plecarea 
în Ungaria, Drăgan m-a a- 
nunțat că nu are pașaport. 
Mi-a promis însă că va rezol
va problema și va veni în 
cantonament. M-a mințit însă. 
Prin gestul său a dat dovadă 
de neseriozitate, că nu are 
ambiție și se complace în 
anonimat. Păcat, pentru că 
mi-am pus mari speranțe în 
el”.

Antrenorul a mai declarat 
că, deși are doar 25 de ani, 
dacă Drăgan nu va depăși 
problemele personale pe care

le are, va fi terminat ca fot
balist.

lonuț Chirilă a mai decla
rat că este uimit de pre
tențiile financiare exagerate 
ale ex-dinamovistului. „Am 
fost neplăcut surprins de pre
tențiile pe care le-a avut 
Drăgan în timpul negocie
rilor. El a dorit neapărat să i 
se plătească prima rată din 
contract, în condițiile în care 
se afla într-o evidentă scădere 
de formă”, a mai spus tehni
cianul.

Prieteni apropiați ai fot
balistului afirmă însă că aces
ta a plecat din Valea Jiului 
chiar în timpul negocierilor, 
fiind deranjat de faptul că 
lonuț Chirilă a dat afară 
aproape întreaga echipă care 
a contribuit la promovarea în 
Divizia A.

Dumitru Hotoboc, îngerul 
păzitor al buturilor jiuliste

România - a doua înfrângere

Minerul Lupeni - prima 
victorie

Lupeni (V.N.) - Divizionara B Minerul 
Lupeni și-a trecut în cont prima victorie 
în meciurile de verificare. Echipa antrenată 
de Adrian Matei a învins cu scorul de 4-0 
pe CS Deva, după ce pierduse alte două (0- 
5 și 1-7) cu Jiul Petroșani. Pentru mineri au 
marcat: Elisei, Noata, Diaconescu și Toader. 
Echipa va pleca astăzi în cantonament la 
Buziaș, unde timp de 10 zile va efectua un 
cantonament centralizat.

Antrenorul principal a declarat că pentru 
Divizia B are nevoie de mai mulți jucători 
cu experiență, așa că se intenționează adu
cerea la echipă a jucătorilor la care a re
nunțat Jiul: Irina, Luca, Panaitescu, Moga 
și Iorga. Deocamdată doar prețul mare pe 
care oficialii din Petroșani îl cer împiedică 
acest lucru. Acești jucători au însă mari 
șanse să fie declarați de Federație liberi de 
contract, situație în care Minerul Lupeni 
are șanse să-i aducă la echipă.

Montreal (V.N.) - Echipa 
de polo a României a pierdut 
și cea de-a doua partidă con
tând pentru grupa prelimina
ră C a Campionatelor Mondi
ale care se desfășoară la Mon
treal, Canada. De data aceas
ta în fața formației Croației.

După meciul câștigat cu 11-3 
în fața Canadei, ungurii sunt 
pe lOCUl I (Foto EPA)

Cu toate acestea, antrenorul 
echipei României, Vlad Ha
giu, a declarat că evoluția ele
vilor săi a fost mai bună de
cât în partida cu Ungaria, 
pierdută cu scorul de 4 - 14. 
„Cred că am jucat mai bine, 
mult mai bine decât în parti
da cu Ungaria. Dacă jucam la 
fel și în primele trei reprize, 
scorul ar fi fost altul”, a mai 
spus Hagiu.

Golurile formației noastre 
au fost marcate de Cosmin 
Radu (2), Gheorghe Dunca și 
Kadar Kalman. România va 
întâlni astăzi Canada, în ulti
ma partidă din grupă, echipa 
antrenată de Hagiu având ne
voie de o victorie pentru a ob
ține calificarea în faza urmă
toare. în clasament, după do
uă runde, conduce echipa Un
gariei cu 4 puncte, fiind ur
mată de Croația. România și 
Canada nu au nici un punct.

„Cupa Prieteniei" - XX
Baru Mare (D.I.) - ATM 

KOGAION Orăștie va parti
cipa, în perioada 22-24 iulie, 
la ce-a de-a XX-a ediție a 
„Cupei Prieteniei”, organi
zată de către CONDOR 
CLUB Arad. Acțiunea se va 
desfășura în apropierea iz

voarelor Streiului din Mun
ții Șureanu, la aproximativ 
opt kilometri de Baru Mare. 
Concursul, la care sunt 
așteptate să participe aso
ciații de turism din mai 
multe județe, va cuprinde 
probe specifice.

----------------------------------------------------------- -- ---------------------------------- ;------------------ -----------------

Ia CUVÂfflHt și câștigi în fiecare vineri!
Află cum poți câștiga:
• Decupează și completează talonul de 
concurs publicat vineri în ziar.
• Depune plicul în urnele speciale 
Cuvântul liber, din Deva, vineri, sâm
bătă, duminică și luni sau la sediul 
redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, 
nr.37 A.
• Poți să ne trimiți plicul prin poștă: 
Cuvântul liber, C.P. 3, O.P. 1, Deva.
• Extragerea norocoșilor câștigători va 
avea loc miercuri, 27 iulie 2005, la sediul 
redacției Cuvântul liber.

• Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în paginile ediției de joi, 28 iulie a.c.

• 3 premii x 1.000.000 lei 
(100 lei noi)

Informații suplimentare se pot obține 
la telefon 0254-211.275.

Regulament:
Trimiterea talonului completat înseam
nă acceptarea condițiilor de participare 
la concurs. Premiile nu sunt transmi
sibile. La acest concurs nu pot parti
cipa angajații SC Inform Media SRL și 
nici rudele acestora de gradul I sau II.

Talon de concurs - 22 iulie 2005
Nume_______________________Prenume 
Adresă___________________________________
Telefon________________________ E-mail 

-......... ;

JURNAL CUVÂNTUL j

vafentin.neagueinformniedia.ro


vineri, 22 iulie 2005

• Transfer. Fostul mijlocaș al Craiovei și al 
Stelei, Eugen Tricâ, se află în Israel pentru a 
semna un contract cu Maccabi Tel-Aviv,
echipă care a avut un sezon extrem de slab, 
terminând campionatul abia pe locul 8.(MF)

Rapid a câștigat la Montreux
Montreux (MF) - Echipa Rapid București 

a câștigat, miercuri, triunghiularul de la 
Montreux (Elveția), la care au mai partici
pat formațiile Udinese (Italia) și Panionios 
Atena (Grecia). în primul meci al turneu
lui, Rapid a învins, cu scorul de 3 - 0, echipa 
Panionios, prin golurile marcate de Burdu- 
jan, G. Ene și R. Stancu din penalti. în acest 
meci, antrenorul Răzvan Lucescu a folosit 
următoarea formulă de echipă: Dolha - Ru- 
su, Perjă, I. Rada • Rodriguez, Ilyeș, R. Stan
cu, G. Ene - Buga, Vasilache, Burdujan. în 
cel de-al doilea meci, Udinese a învins, cu 
scorul de 2 - 0, formația elenă prin golurile 
marcate de Barreto și Rossini. în ultimul 
meci, Rapid și Udinese au terminat la egali
tate, scor 0-0. Lucescu a trimis în teren 
următorii jucători: Mincă - M. Constantin, 
Maftei, Fl. Moldovan - Bădol, Măldărășanu, 
E. Dică, I. Stancu - Buga, Mara, Burdujan. 
Turneul, care s-a disputat în sistemul 45 
de minute flecare meci, a fost câștigat de 
giuleșteni datorită golaverajului. Următoa
rea partidă amicală a Rapidului va avea loc, 
sâmbătă, la ora 18, în Italia, cu formația ele
nă AEK Atena.

Robinho, la Real
Madrid (MF) - Atacan

tul brazilian al echipei 
Santos, Robson de Souza 
Robinho, este aproape 
de a semna cu Real Ma
drid și urmează să fie 
prezentat oficial pe 1 au
gust, pe stadionul San- 
tiago-Bemabeu, informea
ză, joi, cotidianul AS, ci
tat de AFP. Potrivit co
tidianului spaniol, jucă
torul brazilian intențio
nează chiar să se adre
seze tribunalelor inter
naționale pentru a face 
referire la un acord ver
bal existent între el și 
președintele grupării FC 
Santos, Marcelo Teixei
ra, pentru un transfer la 
Real, acord datând din 
noiembrie 2004. Un alt 
cotidian sportiv, Marca, 
a anunțat că șeful ser
viciului medical al gru
pării madrilene, Alfonso 
del Corral, se află la Sao 
Paulo pentru a-1 supune 
pe jucător unei vizite 
medicale. „Nu vă pot 
spune dacă Real Madrid 
îl va transfera, dar pot 
să vă asigur că Robin
ho este într-o con
diție fizică perfec
tă, nu are nici o 
problemă”, a de
clarat medicul 
Joaquim 
Grava.

î

i

î

Walter Zenga

î

1

Zenga 
schimbă 
Steaua
Belgrad (MF) - Fostul 
tehnician al echipei î 
Steaua București, Wal
ter Zenga, a fost nu
mit, miercuri, îh func
ția de antrenor al for
mației sârbe Steaua 
Roșie Belgrad, infor
mează agenția Sports.
Potrivit sursei citate, ș 
președintele clubului 
belgrădean, Dragan 
Stojkovicl, a anunțat 
că Zenga va semna 
un contract pentru 
două sezoane. Agen
ția Sports subliniază 
că Walter Zenga este 
primul tehnician străin I 
din Istoria de 60 de î
ani a clubului Steaua ;
Roșie Belgrad. Pe lis- j 
ta fostului internați©- i 
nai plav se mal aflau 
Gică Hagl șl Ruud Gu- I 
llit. Pretențiile olande- = 
zului au fost socotite 
exagerate de sârbi, î 
care l-au preferat pe I 
fostul mare portar.

Jiri Novak, învingătorul lui Răzvan Sa- 
bău în borul ascund la Stuttgart, a fost învins 
în optimi de Jarkko Nieminen, după un meci 
dramatic, 6 -1, 2- 6, 7 - 6.(D.N.) (Foto: ihu
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Greu pentru Steaua la
■ Echipa românească 
va întâlni în turul doi pre
liminar al LC gruparea 
irlandeză Sheîbourne.

Dublin (MF) - Antrenorul 
grupării Glentoran Belfast, 
Roy Coyle, consideră că Stea
ua va avea un meci dificil la 
Dublin, împotriva echipei 
Sheîbourne, în turul doi pre
liminar al Ligii Campionilor, 
având in vedere parcursul 
irlandezilor de până acum în 
cupele europene, informează 
agenția britanică Sportinglife. 
„Nu știu prea multe despre 
Steaua, dar Sheîbourne a ju
cat bine în precedenta campa
nie din Liga Campionilor. Ju
cătorii săi vor fi foarte încre
zători și nu va fi ușor pentru

Steaua să obțină un rezultat 
bun la Dublin”, a spus Coyle. 
„Nu cred că Steaua va face 
greșeala de a ne subestima 
după ce anul trecut am jucat 
bine de două ori împotriva 
echipei Hajduk Split, obți
nând o calificare meritată”, 
a spus tehnicianul echipei 
Sheîbourne, Pat Fenlon.

Plan de atac

Fenlon a afirmat că va face 
în week-end planul de atac 
pentru prima manșă a turu
lui doi preliminar al Ligii 
Campionilor, în care va întâl
ni campioana României. 
„Vom vedea Steaua la lucru 
până atunci, ne vor parveni 
destule casete”, a spus Fen
lon. Căpitanul echipei irlan
deze, Owen Heary, speră că

Sheîbourne va repeta parcur
sul bun din sezonul trecut. 
„Suntem obișnuiți de anul 
trecut cu meciurile tari și 
vrem să continuăm pe aceeași 
linie. Suntem fericiți că am 
eliminat Glentoran și suntem 
încântați că vom întâlni Stea
ua. Va fi cam la fel cum a fost 
anul trecut cu Hajduk Split, 
și vrem să trecem mai depar
te”, a comentat Heary. Site- 
ul eleven-a-side.com a realizat 
și un sondaj printre supor
terii lui Sheîbourne, care au 
fost invitați să răspundă la în
trebarea „Ce parcurs va avea 
Sheîbourne în actuala ediție 
a Ligii Campionilor”. 48% 
dintre cei care au răspuns 
sondajului sunt convinși că 
Steaua va fi eliminată de echi
pa irlandeză, ba mai mult, 18%

dintre aceștia considerând că 
Sheîbourne va ajunge până în 
faza grupelor Ligii Campion 
nilor. Rubrica „Nici o șansă 
în fața Stelei” a fost bifată de 
45% dintre participanții 1* \ 
sondaj, restul de 7% consi
derând că Sheîbourne ar «fi 
putut fi eliminată de Glen
toran Belfast in primul tu| 
preliminar.
Laude î

Pat Fenlon i-a lăudat pe 
jucătorii Jason Byme și Glen 
Crowe pentru evoluția lor din 
meciul retur cu Glentoran. 
„Au fost minunați din npu. A 
fost mai greu ca în partida de 
la Belfast, deși scorul spune 
altceva. Am jucat bine și ne
am creat numeroase ocazii”, 
a spus Fenlon.

Gruparea. 
Inter milano £ 
a câștigat 
turneul ami- 
cal TIM la i* 
care au mai 
participat 
Juventus și i 
AC Milan. 
Interiștli s-au 
impus cu 
I - 0 In fața 
echipei lui â 
Mvitușicu 
5 - 4, la j 
penaltiuri, cu 
AC Milan. 
Partidele s-au 
disputat pe 
durata a 1
câte 45 de ■
minute.(D.N.) 
(Foto: EPAJ
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Întoarcerea lui Cole
Manchester (MF) - Fos

tul atacant al echipei Ful
ham, Andy Cole, a fost 
transferat la gruparea 
Manchester City, a anun
țat, în cursul acestei săp
tămâni, clubul englez, ci
tat de AFP.

Fostul internațional en
glez, în vârstă de 33 -de 
ani, a trecut vizita medi
cală și va putea disputa al 
doilea meci de pregătire 
din cadrul turneului pe 
care formația Manchester 
City îl efectuează în Thai
landa, alături de alte două 
echipe din Anglia, Ever
ton și Bolton.

Poloiștii au dezamăgit din nou
■ Elevii lui Vlad Hagiu 
au nevoie de victorie în 
ultimul meci cu Canada, 
pentru a continua.

Montreal (MF) - Echipa de 
polo a României a pierdut, 
miercuri, cu scorul de 4 - 6 
(0 - 3, 0 - 1, 1 - 1, 3 - 1), în fața 
formației Croației, într-o par
tidă contând pentru grupa 
preliminară C a Campionate
lor Mondiale de la Montreal, 
informează site-ul oficial al 
Federației Internaționale de 
Natație. Golurile formației 
României au fost marcate de 
Cosmin Radu (2), Gheorghe 
Dunca și Kadar Kalman, iar 
pentru reprezentativa Croa

ției au înscris Antonnevic (2), 
Buric, Dogas, Hinic și Bosko- 
vic. Echipa României a înce
put partida cu Nenciu - Radu, 
Bonca, Iosep, G. Georgescu, 
K. Kalman, Andrei Dina. Au 
mai jucat: Musat, Busila, 
Dunca, Diaconu, Matei Gui- 
man. Partida a fost arbitrată 
de Mart Bras (Olanda) și Aa
ron Chaney (SUA). Antreno
rul echipei României, Vlad Ha
giu, a declarat, pentru site-ul 
www.fina.org, că evoluția ele
vilor săi a fost mai bună de
cât în partida cu Ungaria, 
pierdută cu scorul de 4-14. 
„Cred că am jucat bine, mult 
mai bine decât împotriva Un
gariei. Dacă jucam la fel și în

primele trei reprize, rezultatul 
era diferit”, a mai spus Hagiu.

Ultima șansă

România va întâlni, vineri, 
Canada, în ultima partidă din 
grupă, echipa antrenată de 
Vlad Hagiu având nevoie de 
victorie pentru a obține cali
ficarea în faza următoare. Un
garia a învins formația Cana
dei în a doua partidă a gru- 
pei, scor 11 ■ 3 (3 - 0, 1 - 1, 4 - Oi 
3 - 2). în clasament, echipa 
Ungariei conduce după două 
runde, cu 4 puncte, fiind ur
mată de Croația, cu același 
număr de puncte, dar golave
raj inferior, România și Cana
da, fără nici un punct.

Sportivi dinamoviști cu epoleți
■ Mai mulți atleți au 
fost gradați în urma re
zultatelor de la compe
tițiile internaționale.

București (MF) - Mai mulți 
sportivi și antrenori, printre 
care judoka Ioana Dinea Alu- 
aș, atletele Ionela Târlea și 
Maria Cioncan și gimnastul 
Răzvan Șelariu au primit gra
de la CS Dinamo, a anunțat 
președintele clubului, Marcel 
Popescu. Campioana europea
nă la judo, Ioana Dinea Aluaș 
și atletele Ionela Târlea Ma- 
nolache și Marla Cioncan, 
medaliate la JO-2004, au primit 
gradul de subinspector, în timp 
ce antrenorii Florin Bercean 
(judo) și Liliana Năstase (atle
tism) au devenit subcomisari. 
De asemenea, gimnastul Răzvan 
Selariu a fost făcut subofițer,

iar antrenorul lotului feminin 
de gimnastică de la Dinamo, 
Cristian Moldovan, a primit 
gradul de subinspector.
Jurământ

„Numirile au venit deja și 
sunt făcute cu data de 15 
iulie. Sportivii și antrenorii 
vor depune jurământul fieca
re când va putea, nefiind or
ganizată o ceremonie comu
nă, din cauza programului în
cărcat al fiecăruia”, a decla
rat Marcel Popescu. Președin
tele CS Dinamo a adăugat că 
la club au mai fost angajați și 
halterofilii Ninel Miculescu și 
Lazio Biro și pugiliștii Viorel 
Simion și Iulius Poczo. „Ei 
erau sportivii noștri, dar evo
luau pentru Dinamo ca volun
tari. Acum sunt angajați, fă
când parte din personalul 
contractual al clubului”, a

precizat Popescu. Florin Ber
cean și Ioana Dinea Aluaș au 
fost legitimați la Dinamo în 
luna aprilie. „Ne-au spus de 
la Dinamo că ne-au fost apro
bate dosarele. Eu voi fi sub
comisar, adică echivalentul 
maiorului de pe vremuri, iar 
Ioana subinspector, adică fos
tul sublocotenent. Urmează să 
depundem jurământul. Avem 
emoții la gândul că vom îm
brăca uniforme cu grade ade
vărate”, a declarat Berceanu. 
Ioana Dinea Aluaș a spus că 
nu se va inhiba, din cauza 
gradelor. „Știu că sunt mai 
mică de înălțime, dar îmi voi 
lua tocuri la jurământ, să fiu 
mai impozantă. Nu cred că 
mă vor apăsa gradele”, a spus 
Aluaș, care a revenit de la un 
stagiu de pregătire de la Paris 
și se pregătește pentru pleca
rea la unul similar, în Olanda. Ionela Târiea este sublocotenent.

side.com
http://www.fina.org
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Vând ap. 2 camere (03)

• 2 apartamente a 2 camere în comuna Ilia, preț 
negociabil. Tel. 0724/523823, 0724/065448 sau 
0254/282375, după ora 17.
• decomandate, bucătărie tip living, parchet 
laminat, gresie, faianță, Contorizări, Deva, zona 
Liliacului. Tel. 0745/266071.

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

• Deva, bdul Decebal, preț 1,400 mid. lei, nego
ciabil și copiator Minolta. Tel. 219764, 
0724/848493.
• Deva, bl. M 3, ap. 8, etaj 1, Deva, fără interme
diari, preț 1 mid. lei. Tel. 223336.
• Deva, N. M3, ap. 8 etaj 1, contorizări, preț 1 
mid. lei. Tel. 223336.
• Deva, Qojrhi, decomandate, parter, posibilități 
privatizare, preț 78000 ron, negociabil și garso
nieră amenajată complet, preț 52.000 ron. Tel. 
0720/437889,0740/850728.
• Deva, Gojdu, parter și etaj 1, contorizări, bal
con, parchet fără îmbunătățiri, preț 85.000 ron. 
Tel. 224296,07881361782,0720/747359.

• Deva, Kogălnlceanu, decomandate, conto
rizări, fără îmbunătățiri, preț 77.000 ron. Tel. 
224296,0788/361782,0720/747359.
• Deva, Scărișoara, totul nou, uși, geamuri, 
instalații sanitare, contorizări, repartitoare, preț 
82.000 ron. Tel. 224296,0788/361782.
• Deva, ultracentral, parter, boxă, 4 focuri gaz, 
sobe teracotă, curte interioară, bloc din cără
midă Tel. 218660.
• Deva, zona Eminescu, parter, amenajat pentru 
locuit sau spațiu comercial, preț 20.900 euro. Tel. 
0723/335189.
• două apartamente cu 2 camere, etaj 2 și 3, 
situate pe bdul l. Maniu, decomandate, ambele 
cu 2 balcoane, vedere în față și spate, preț 1,250 
mid. lei/apartament Tel. 0740/232043.
• foarte urgent, etaj 1, Al. Moților, 34 mp, 
modificări interioare, instalații sanitare noi. Tel. 
227698, după ora 16,0721/885854.
• hol, bale, bucătărie în balcon, parchet laminat, 
termopan, gresie, faianță centrală termică beci, 
pod cu posibilități mansardare, Deva, Dorobanți, 
40 mp, preț 1,200 mid. lei. Tel. 222101, 
0721/597686.
• Hunedoara, ultracentral, bloc turn, etaj 4, 
centrală termică, contorizări, utilități, balcon 
mare închis, preț 75.000 ron, negociabil. Tel. 
0721/260904,
• Hunedoara, zonă centrală etaj 1, centrală ter
mică în garanție, parchet gresie, faianță in
stalații noi, ușă metalică balcon închis, preț con
venabil, accept credit imobiliar. Tel. 0722/972981, 
0741/077821.
• semklecomandate,- contorizări, parchet, 
gresie, faianță, parter, zona Gojdu, preț 850 
milioane lei, negociabil. Tel. 0740/210780.
• ultracentral, parter, ideal privatizare, Deva. 
Tel. 218660.
• urgent 60 mp, termopan, super finisat parțial 
mobilat modificat, living, Deva, str. I. Corvin. Tel. 
0740/232043.
• urgent, decomandate, Deva, bdul l. Maniu, etaj 
2, pardhet balcon, contorizări, interfon, 55 mp, 
preț 1,1 mid. lei, negociabil. Tel. 0726/710903.
• urgent Deva, I. Maniu, decomandate, conto
rizări apă și gaz 2 focuri, vedere la bulevard, preț 
92.500 ron. Tel. 0723/320945.

Vând ap. 3 camere (05)

■ bine întreținut șl amenajat centrală beci, 
boxă în pod, ne/mobilat Tel. 0720/921266.
• bloc cărămidă centrală termică etaj Interme
diar, ocupabil imediat, Deva, preț 35.000 euro, 
negociabil. Tel. 0721/744514.
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane închise, etaj 
4,acoperit cu tablă sub prețul pieței, negociabil, 
zonă liniștită 105 mp, toate utilitățile. Tel. 
0727/357313.
• decomandate, hol central, balcon închis cu 
termopan, mobilă dormitor nouă ocupabil 
imediat preț 1,Q3 mid. lei. Tel. 0740/210780.
• Deva, H. Bălcescu, etaj 3, contorizări, reparti
toare, modificări bucătărie, lambriuri, balcon 
închis, lavabil, preț 13 mid. lei, negociabil. Tel. 
0724/241465,0722/763678, exclus intermediari.
• Deva, Zamfirescu. decomandate, parter înalt 
parchet, lambriuri, modificări bucătărie, balcon 
închis, vedere în 3 părți, preț 135 mid. lei, exclus 
intermediari. Tel. 0723/255184,0724/241465.
• localitatea Sebeș cu posibilități privatizare. 
Tel. 0744/522422,0744/349955.
• urgent decomandate, Deva, zonă centrală ■ 
piață balcon închis, parchet centrală termică 
preț 1,2 mid. lei. Tel. 0726/710903.

Vând case, vile (13)

• 3 camera, bucătărie, baie, centrală termică 
garaj, grădină în Deva, zona Baia Sărată. Tel. 
0722/347512,0720/437889.
• 4 camera, 2 băi, bucătărie faianțată complet 
renovată termopan, acces auto, centrală 
termică Deva. Tel. 0726/972966.
• Deva, Gojdu, Str. 7 Noiembrie, 2 camere, 
bucătărie, baie, st 500 mp, toate facilitățile, preț 
75.000 euro. Tel. 0740/232043.
• Hațeg, str. M. Eminescu, nr. 26 A 5 camere, 
bucătărie, baie, 23 ari. Tel. 770369,0744/910170.
• vând casă in Deva, zona Progresului, 4 
camere, bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi 
fructiferi și gazon, grădină de legume. Tel. 
214446. Exclus intermediari.
• vând, la casă o cameră bucătărie, baie cu 
cabină de duș, centrală termică, parchet 
lamelar, gresie, faianță Deva, central. Preț nego
ciabil. Tel. 0726/972966.

Vând case la țară (17)

• 2 camere, bucătărie, anexe, teren 2600 mp, 
Luncoiu de Jos, preț negociabil. Tel. 0740/210780.
• 3 camere, cămară beci, curte mare, 
dependințe, preț negociabil în comuna Dobra, 
sat Făgețel, la 2 km de la șosea. Tel. 0724/523823, 
0724/065448,0254/282375.
• casă In comuna Băcia, 1700 mp teren plus 
grădină proiect casă nouă Tel. 0724/368331.
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• casă D+P+M, 4 camere, bucătărie, 2 băl, 2 
terase, livadă pomi fructiferi, grădină flori, 
legume, luciu de apă sc 120 mp, st 23 hă totul la 
standarde occidentale, Almașu Sec, preț 130.000 
euro. Țel. 0745/888619.
• casă 3 camere, bucătărie, cămară anexe 
gospodărești, grajd, grădină 2 ari, gaz,.curent, 
telefon, preț 1 mid. lei, negociabil. Tel. 263024, 
261470,
• casă în Săvârșiri, aproape de castel. Tel. 
0724/204543.
• casă In Vaidei, str. Principală nr. 337. Relații la 
domiciliu.
• casă P+M șolmuș, 4 camere, gaze, bucătărie, 
living, scară Interioară (marmură), 2 băl, 2 
beciuri, garaj, terasă curte, anexe, grădină preț 
negociabil. Tel. 225046,0727/934959.
• casă curte, dependințe și grădină geam 
termopan, instalații Henko, gaz, canalizare, etc, 
preț 55.000 euro, negociabil. Tei. 0254/221822.

• In Geoagki Sat, 2 camere, bucătărie, beci, gaz, 
grădină 11 ari, șură mare. Tel. 0254/648052.
• urgent, casă la Hărău, 2 camere, bucătărie, 
cărămidă teren 4600 mp, fântână în curte, pomi, 
viță de vie, preț 850 milioane lei, negociabil. Tel. 
218796,0723/320945. .

Cumpăr case la țară (18)

• casă cu teren sau schimb cu apartament 2 
camere în Deva, preț 950 milioane lei. Tel. 
0722/491986.

Vând garsoniere (19)

• 2 camere, 27 mp, Deva, zona Policlinicii Dacia, 
etaj intermediar. Tel. 0745/253413,218234.
• 2 camera, hol, bale, etaj 1, cartier Dacia, 
jaluzele, 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.
• Deva, cartier Dacia, 2 camere, parter, parchet 
laminat, contorizări apă gaz, repartitoare, ocu- 
pabllă imediat, preț 550 milioane lei. Tel. 220579.
• Deva, confort 1, suprafață mare, etaj 1, balcon, 
zonă centrală preț 20.000 euro, negociabil. Tel. 
227661,0745/888619.
• Deva, Micro 15, Al. Crlșului, bl. 52, etaj inter
mediar, contorizări, balcon închis, cablu tv, preț 
550 milioane lei, negociabil. Tel. 0254/216903.
• Deva, zona Dacia, parter, gresie, faianță In
stalații sanitare noi, apometre, repartitoare, preț 
42.000 ron, negociabil, fără intermediari. Tel. 
0724/779543.
• Deva, zona Zamfirescu, etaj 4 contorizări, 
parchet, gresie, faianță balcon, preț negociabil. 
Tel. 0720/085310.
• etaj Intermediar, balcon, gresie șl faianță în 
baie și hol, zonă bună, preț 495 milioane lei, 
Deva. Tel. 0721/744514
• urgent, zona piață etaj Intermediar, contori
zări, amenajată 31 mp, balcon, preț 700 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0745/666447.

Vând terenuri (21)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. 
Relații latei. 211124.
• 2300 mp teren intravilan în Deva, str. Alunului, 
(zonă agrement, case de vacanță). Telefon 
227242.
• 24700 mp teren pentru agricultură șl 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF. Tel. 212272,0723/732560.
• 4000 mp deasupra Liceului Minier, Deva, preț 
12 euro mp, negociabil. Tel. 224182,0723/499284.
• extravilan, 15 km de Deva, 0,70 ha, se poate 
parcela, ideal pentru casă de vacanță pa
noramă deosebită Tel. 648973.
• grădină intravflan, 15 ari, pentru casă de 
vacanță, preț negociabil. Informații Ilia, str. T. 
Vladimirescu, bl.S2, ap. 4
• intravilan 11 ari, Boholt, ultracentral, posi
bilități gaz, curent Tel. 237660.
• HravBan 3600 mp înJBăcia cu toate facilitățile: 
apă canalizare, curent, gaz, preț 4 euro/mp.' Tel. 
233974,0724/388452.
• Intravilan 4626 mp și două construcții cu câte 
două camere fiecare în Tâmpa (CF166/1) la 1 km 
de Simeria. Posibilități racordare la gaz, apă 
curentă canalizare, toate în fața porții. Tel. 
0788/469152 sau 0254/212803.
• intravilan pentru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt, 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la 
poartă. Tel. 220269,0746/029058, după ora 16.
• Intravilan, 3500 mp, în Bretea Română fs 80 m, 
5 km de Hațeg cu casă în curte, toate facilitățile, 
preț 3 euro mp, negociabil. Tel. 0265/440665, 
0740/283621.
• Intravilan, loc de casă în Tâmpa, gaz, curent, 
apă canal, vecinătate imediata Streiul Mic, st 
1700 mp, fs 17 m, preț negociabil. Tel. 
0354/402235,0726/404011,0726/118427.
• loc de casă 3516 mp, ,fs22m, apă gaz, curent, 
loc drept, zonă liniștită Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.

• teren In vecinătatea poligonului militar din 
Dealul Paiului, preț 3 euro mp, Tel. 0721/258860.
• teren Intravilan. Relații latei. 222305,226813.
• terenuri, diferite parcele și zone, pentru 
construcții case, blocuri, periferice sau centrale, 
prețuri negociabile. Tel. 0740/232043.
• vând parcele 500 ■ 1000 mp, zona lac Cinciș și 
Râu Mare, preț 3 ■ 5 euro mp. Tel. 0745/253413, 
218234.

Vând locuri de veci (23)

• vând cavou în cimitirul din str. Eminescu, 
Deva. Relații latei. 225780.

Vând spații comerciale (25)

• Deva, ultracentral, imobilul P+l, terenul afe
rent, pentru producție, comerț și birouri, 150 mp, 
curent monofazic, trifazic, grup social, centrală 
termică preț negociabil. Tel. 0745/096675, 
218308
• Deva, unitate de producere și îmbuteliere a 
sucurilor, cu spații de producție proprii și licență 
de fabricație, preț 57.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/096675,218308,212057.

-director zonal 
-reprezentanți vanzari 
-instalator alarme auto 
-facturist/gestionar

Decese (75)

Soția Ana, fiii Vian, Florin, nurorile Dalina, Neli și nepoții 
Florian, Irina și soțul Ionel anunță cu durere în suflete 
decesul dragului lor

PÂRVA MIRON
în vârstă de 79 de ani. Corpul neînsuflețit este depus la 
domiciliul din Deva, str. I. Vulcan, nr. 60. înmormântarea 
va avea loc sâmbătă 23 iulie, ora 13, la Cimitirul Ortodox 
din str. M. Eminescu, Deva. îi vom păstra mereu vie 
amintirea. Dumnezeu să-l odihnească în liniște și pace.

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

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

Astăzi Be împlinesc 6 săptămâni de 
când scumpa și iubita mea soție

ZENAIDA URBEA
din Simeria a plecat dintre noi în 
eternitate. Amintirea ei va rămâne 
vie In inimile noastre. Dumnezeu 
să te odihnească în pace.

Soțul Petre Urdea

*

Colegii din cadrul SC Viancons SRL Deva sunt alături de 
familia îndurerată în greaua pierdere pricinuită de 
trecerea în neființă a celui care a fost

PÂRVA MIRON
Sincere condoleanțe.

• amonMnt I* parter bloc, 30 mp, pretabll pentru 
birouri, cabinete, preț 65.000 ron. Tel. 
0745/260132.

Imobile chirii (29)

• ofer pentni închiriere apartament 4 camere, 
Deva, zona Miorița, etaj 2, toate utilitățile, 
mobilat parțial, centrală termică pe termen 
lung, preț 230 euro/lună Tel. 0740/232043.
• ofer spre închiriere apartament 2 .camere, 
ocupabil Imediat zona Dacia - Bălcescu, mobilat 
utilat preț85 euro. Tel. 0722/262664,0745/233944, 
219644.

• SC țara Hațaoariui Hateg hcNrlazâ spațiu 
comercial cantul în Hațeg, suprafață 40 
mp, preț negoctabfl. Ratați ta teL 
0254/777787,770161

• studentă, caut colegă de garsonieră în Timi
șoara, zona Piața Tralan, condiții de locuit opti
me. Relații la tel. 214635, 0724/320284, 
0724/725336.

Auto românești (36)

■ vând Ara 243 D motor Brașov plus remorcă 1,5 
to, stare bună acte la zi. Tel. 245874,0723/335189.
• vând Dada 1310 break, 5 trepte, stare bună 
VT 2007, af 1988, preț negociabil. Tel. 
0744/700235,219780.
• vând Dacia 1310, culoare albastru azur, af 
1996, instalație gaz omologată alarme, stare 
impecabilă preț 75 milioane lei, negociabil. Tel. 
0720/195199,0788/665754.
• vând Dacia break, af 1997, taxe 122005, vt 2007, 
nu necesită reparații, casetofon, boxe, preț 
negociabil, nu a fost utilizată în comerț. Tel. 
0726/080402.
• vând Super Nova Confort af 2001, unic propri
etar, vișlniu metalizat din fabrică mașină ținută 
în garaj. Tel. 0723/270348.

Auto străine (37)

• vând Ford Sierra Diesel, af 1985, stare perfectă 
acte la zl, culoare originală preț 2100 euro, nego
ciabil. Tel. 0720/195199,0788/665754.
• vând Opd Astra, af 1993, vopsea metalizată 
133.000 km, ireproșabil. Tel. 0744/125690.
• vând Opd Vectra 116 i, af 1991, gri metalizat 5 
uși, stare foarte bună închidere centralizată 
alarmă preț negociabil. Relații la telefon 
0722/376825.

Camioane, remorci (39)

• cwnpâr urgent remorcă pentru Dacia papuc, 
orice stare. Tel. 712274, ■7«4,;^0

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• cunpâr marină manuală de tuns gazon. Tel. 
0254/212022.
• vând 2 tractoare U 650 și autobasculantă R 
10215 pentru cereale, preț negociabil. Tel. 
0723/524387,0723/370119.
■ vând căniță pe cauciucuri de 1-2 cai, abrict cu 
circular motor 22 V, preț negociabil. Tel. 
0254/263598.
■ vând masă circular cu anexe pentru trifazic, 
preț 280 ron, negociabil și motor electric 2,2 Kw, 
preț 250 ron. Tel. 0720/303469.
• vând mașină de tuns iarbă manuală Husq
varna, aproape nouă preț negociabil. Tel. 
213962, după ora 20.
• vând praiă de balotat, cositoare rotativă 
greblă fân, semănătoare porumb. Tel. 
0727/272307.
• vând aamănătoare 17 rânduri, mașină erbi- 
cidat 450 litri, greblă mecanică pentru fân, 
prășitoare pentru porumb și cartofi. Tel. 
0723/378752,263472.

Piese, accesorii (42)

• vând 7 cauciucuri 1200/18 4 noi, 3 puțin 
folosite plus camere, preț foarte avantajos. Tel. 
0741/121638

Mobilier și interioare (47)

• vând cadă baie din fontă chiuvetă bucătărie 
și baie, calorifere fontă Tel. 0745/202164.
• vând uși metalice cu toc, pline sau cu geam, 
diverse dimensiuni, unul sau două canate, 
second hand, pentru pivnițe, hale industriale,
• •• • -• •-•« • V MAAn

• vând racamtar 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 l căruțe • una 
mare pentru piață Tel. 215325.
• vând uri șl geamuri din demolări, prețuri bune. 
Tel. 0740/420521.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)0

• societate comercială vinde antone de 
satefit dgltale începând cu 680 tal noi, un 

an garanție, recepționează programe 
românești șl străine, cu abonament (MAX 
TV) șl fără abonament, montana șl 
deptararoo Indura în piei RetațR ta tel 
0723/481776 MU 0746/840474.

Calculatoare si accesorii 
(51)

□ ELCRIS SERVICE SRL 
TEL: («35914N.222 B —
072.i-3M.99l B f a
Ser. Primăriei Nr.26 v R » țj

ACUM 
SI numai ACUM 

ULTRA PROMOȚII
'bJiinuii aici gasesti: 

Cete moi mici pfctijri: 
MOWOARE 15' de ki 450 OOO tel 
MONITOARE 17’dc la 850 000 lei 

Distribuitor computere 
second-hand 
produse noi

E-mail: calculatoareta rdslink. ro

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând centurii 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 ■ 
56, confecționat de fabrică stare excelentă preț 
130 euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

Materiale de construcții (53)

• mobilier din pal și lemn masiv debitare 
bușteni. Tel. 0744/567736,0722632715.

• dlstribultonă Macon SA vinde BCA, preț 
238 ran/mc sau 2J804N0 lei vechl/mc, 
transport cpatult ta domldSul dentuU Tel 
0254236204,0744/624456,0744/561574

• vând țiglă din demolare, mobilă veche de 
peste 100 de ani, preț negociabil. Tel. 
0254/220610.
• vând urgent cărămidă din demolări 6000 
bucăți, dimensiuni 28x14x6 cm. Tel. 0723/335189.

Electrocasnice (56)

• mașină de spălat automată de Cuglr, sobă 
teracotă pe colț, frigider Frigero, mașină de 
spălat mică, aspirator, șpriț făcut câmați. Tel. 
215325. :
• urgent ladă frigorifică Thor, 3 sertare și conge
lator și frigider Zill, stare bună preț negociabil. 
Tel. 0254/225023.
• vând 2 mașini de cusut Naumann, una 
mecanică cealaltă electrică 24 operații. Tel. 
231737.
• vând candelabra cristal, perfectă stare, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând frigider Arctic, preț 35 milioane lei și ladă

rv.v Lr «.îl!».»* I»!

Comemorări (76)

• vând tadâ frigorifică 4 sertare șl mașină de 
spălat cu încălzitor, stare foarte bună Tel. 
215861, Deva, bl. F5, ap. 25.
• vând tadâ frigorifică 5 sertare, stare bună preț 
negociabil. TeL 227452.
• vând tadâ frigorifici Arctic 5 sertare, stare 
foarte buni (noul), preț 2,5 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/747381.
• vând fflașbiâ de spălat automată Bosch 600 
rotații, absolut nouă sigilată în ambalajul orig
inal, certificat de garanție 24 luni, preț 9 milioane 
lei fix. Tel. 0722/471046,215557 Deva.
• vând mașină de spălat rufe second hand 
Germania, mici defecțiuni, eventual pentru piese 
de schimb, marca Baukmarit, preț 1,2 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0745/096675,218308 seara, 
212057.
• vând tetavtaoaro șl mașini de spălat second
hand aduse din Germania, preț foarte avantajos, 
en gros șl en detail. Tel. 0744/210251, 
0721^86728

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând plantar dafin, mirt, rodiu, lămâi cu port 
pitic, Oraștle, tel. 243433.

• vând pul Doberman, văieta 4 săptămâni 
Tel 0723/546424

• vând porumb ștlulețl 5,000 kg, cantitate 1 - 2 
tone, Banpotoc. Tel. 0727/759834.
• vând taur cca 200 kg, preț negociabil. Relații 
Șolmuș, nr. 57 A, tel. 237628
• vând un cal, sat Boz, comuna Brănlșca, familia 
Bîc loan sau tel. 0254/225437.
• vând vad de lapte și utllaje agricole, Berlu, nr. 
185. Tel. 0254/246142.

Altele (61)

• oferim siropuri superconcentrate pentru 
dozatoare Tec, profit 400%, 12 sortimente, la 
flacoane plastic de 2 litri, Deva. Tel. 0745/096675, 
235320.
• vând 2 bazine Inox dreptunghiulare pe suport 
metal ic 250/180/70 cm, 2000 litri flecare, posibil
itate răcire lichide alimentare, preț 380 euro 
bucata, negociabil. TeL 0745/096675, 218308, 
212057.
• vând ceas de mână Doxa, perfectă 
funcționare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.
• vând ceas de mână elvețian Longlnes, cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 140 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând In Deva presă inox pentru filtrarea 
lichidelor alimentare, sucuri, vinuri, preț 300 
euro, negociabil. Tel. 0745/096675,218308 seară 
212057.

Pierderi (62)

• pierdut atestat profesional marfă pe numele 
Tod Nlcolae eliberat de ARR Hunedoara. Se 
declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Boiciuc Rodica. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Groza Elena. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Matei Alexandra Crina. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Petica Aurel. Se declară nul.
• vând curele piele pentru mașini de cusut 
casnice. Tel. 224182,0723/499284.

Solicitări servicii (71)

• in vederea refacerii fațadei blocului C9 
(3+P) din Brad, așteptăm oferte dki partea 
firmelor Interesate la tei 0744561541

Prestări servicii (72)

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

• Test Flag SRL Deva organizează pregătire 
pentru utilizarea calculatorului la nivel 
european, începând cu 1 septembrie 2005, 
(ECDL). înscrieri și informații suplimentare 
în perioada 25 iulie ■ 25 august la sediul din 
Deva, Bdul 22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea 
Cepromin), etaj 2, camera 221. Tel. 
0254/212070, fax 0254/218111.

• efectuez tramport marfă, local și interurban, 
cu camion acoperit de 3,21 util, 36 mc, dimen
siuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.
• execut moUBer la comandă, orice model, din 
pal melaminat Tel. 0727/334295.
• meditez matematică, orice nivel de pregătire, 
în Hunedoara. Tel. 749057,0720/222425.
• Mar sanriefl rfo nalitatp nentni recararea

• traduceri autorizate toate ImHe • Deva, 
KogâHceonu, ML 14, camera 1, lângă Ulplța. 
TeCTax02S4217129,0722Z815676.

mroueorafeu-u

9 armiam mentor comoroii (vanzKowv) 
vâreiă minimă 21 rad, aspect plăcui 
cunoBon* nwwrw oc contaDvon* prTiwi 
pentru magazin de articole erotice (sex 
shopKConațl excelentei TeL 0740/688661.

îngălez tehnolog pentru brutârit Rotați 
ta tal 217577.

• birou de tâmplârio PVC angajează j 
personal pentru biroul dbi Hunedotara. 
Cerinței aspect fizic plăcut, comunlcaM- 
tete. Tel 0722/891884

• companfe austriacă angajează barmani 
(fete), condțl de lucra occidentale. Cartafe: 
bacritauraat Așteptăm CV -uri cu poză, In 
Deva, Bdul 22 Decembrie, bl Dl ♦ D2. 
Informații ta teL 0254232747.

• companie austriacă angalează operatori 
slot machines, școtarizara gratuită h 
cadndfinrnLCondHfl de lucru ocddentata.' 
Cerințe: bacalaureatul Așteptăm CV-iei cu 
poză, In Deva, Bdul 22 Decembrie, bl DH- 
Dă. infcrma|R ta tel 0254232747.

• Cinuri Inepector resurse umane. SC 
Orama Management SRL Deva, eodotate ' 
acredHatâ MMSSF și MECT, organizează 

cururi de spoctaBzare pentru Inspectori re
surse ianano.Monnapl ta tel 0722/534697, 
0744631302,0784207872. "

• Rimă de papetărta șl birotică angajează ? 
agentdevânzMalnnmnt2006,Cond|lde ' 
lucru avantajoase. Se primesc CV-uri ta 
tel/fax 0254/224548,230899.

• firmă producătoare șl distribuitoare . 
produse alimentare angajează agent » 
comercial pentru Județul Hunedoara. CV-tei 
ta fax 0254230498.

• SC DanteHe Company SRL Deva, Str. 
Rândunicii, nr. 6, angajează persoane . 
pentru munca !a domiciliu, în vederea * 
realizării produselor tricotate și croșetate. 
Relații latei. 206094, int 25.

• SC FRadelfiaPam SRL cu sedUbi orașul 
Hațeg, str. A. Vhtlcu, nr. 2, angajează 
personal caMIcat ta meserMe de brutar, 
modelator, cocător. Informații ta sediul 
sodetăță, teL 770182,0722/435601

• societate comercială angalează agentl 
vânzări cu experiență și șoferi profeskxilșfl. A 
CViei ta fax 0254222344 t

• societate comercială angalează econo
mist - contabil cu experiență și operator 
calculator (facturare), cunoașterea progra
mului WI2COUNT constituie avantaj, w 
oferă salariu atractiv. CV-uri ta lax 
0254/222344

• societate comerctală din Deva angajează 
maistru producție încălțăminte șl respon- 
sabl crai Retatil ta teL 0254211266 sau 
Ktnmam

http://www.logauto.ro
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Vând ap. 1 camera (01)

•cantată cămin In Slmeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabllă Imediat preț 180 milioane lei. 
Tel.OMO/062014.! «sa Grena»

Vând garsoniere (19)

•zona Pnmod, dec., et 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută, mobilată tel. 0732/660160, 
211587. (Evrika)
•zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, et 
1 șl 2, ocupabTle Imediat preț negociabil, tel, 
0745/253662,211587. (Evrika)

• «ta contat mobilată geam temopan Gealan, 
mobilă nouă tv color, frigider, aragaz, totul nou, 
et. 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 euro, 
0745.411.449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• urgent. In zona Decebal, etaj Intermediar, 
decomandată st 38 mp, balcon, contorlzărl 
(apometre, gaz-2 focuri, repartitoare). Preț 830 
mil. lei. (83.000 RON). Tel. 0254/231.212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• urgent In zona Dacia, 2 camere, amenajări, 
contorizărl. Preț 430 mil. lei (43.000 RON). Tel. 
0254/231212,0740/013971. (Garant Consulting)
• urgent, In zona Gojdu, decomandată balcon. 
Preț 600 mil. lei. Tel. 0254/231212, 0740/013971 
(Garant Consulting)
• urgent. In zona bd. Decebal, confort 1, deco
mandate, bucătărie, bale, balcon închis 
ocupabllă Imediat Telefon 0741/154401, 
0254/227542 seara. (Garant Consulting)
• zona Decebd, semldec., ST 30 mp, balcon 
foarte mare, vedere la bulevard, parchet 
faianță contorlzări, ocupabllă Imediat, preț 
69.000 RON, tel. 078^165702,0788/165703. (Fiesta 
Nora)
• zona MărăștM nou, parter, dec., ST 30 mp, 
parchet gresie, faianță contorizărl, bine 
întreținută bună pentru birouri, preț 80.000 RON, 
tel. 0788/165702, 232808, 0788/165703. (Fiesta 
Nora)

• zona Zamilnocu, et«| Z semldec., contorizărl, 
parchet nou, gresie, faianță bucătărie cu bar, 
ușă lemn masiv, preț 69.000 RON, tel. 
0788/165703,232808,0788/165702. (Fiesta Nora) 
•uMracantnl Dwz, decomandată balcon 
închis, termopane, parchet de stejar, hol central, 
debara, bale mare, necesită renovare, preț 
79.000 RON, 0788/165704,232808. (Fiesta Nora) 
•zona Zamflrazcu, dec., etaj 1, ocupabllă Ime
diat 650 mlllel. 2352080721/9®256. (Rocan 3000) 
•zona M. Emlnescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabllă Imediat preț 485 mil. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec., contori
zărl, preț 485 mil. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Mărtitl dec., mobilată balcon închis, et 
1,700 mil. lei 235208,0721/744514. (Rocan 3000) 
•zona MăriiU, vedere la stradă liberă 550 mil. 
lei, neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000) 
•ofertă excepțională Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet, balcon, 
instalații sanitare noi, contorlzărl complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comandă preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
•Deva, 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) 
•doc, ota| 2, complet contorizată tomjgtădin 
cameră hol, bale, Aleea Romanilor, preț 330 mil. 
lei, neg., tel. 223400,0743/103622,0720/387896.  
(Casa Betanla)
•dec, suprafață mare, parchet balcon de 7 
metri, contorizărl, scară cu Interfon, Decebal, 
preț 700 mii. lei, neg., tel. 223400,0724/169303, 
0741/120722. (Casa Betanla)

•garsonieră 2 camere, contorizărl, gresie, 
faianță repartitoare, parchet, baie cu cabină de 
duș, recent renovată Aleea Romanilor, preț 500 
mii. lei, 0743/103622,0724/169303. (Casa Betania) 
•decomandată 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent, gresie șl faianță 
Spania, termopane, convector pe gaz șl boiler, 
ușă Intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
•ta 2 camere+baie, parchet, gresie, faianță 
termopan, ușă metalică zugrăvită în lavabll, 
apometre, gaz contorizat. Preț 600 mii, neg, tel. 
228540,0722/566.938 (Ella)
•semita zona Gojdu, parchet gresie, faianță 
zugrăvită în lavabll, gaz contorlzat, apometre, 
balcon, preț 465 mil, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•semitazona Dacia, 2 cam. + baie, et 3. gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat, ocupabllă 
imediat, preț 550 mil, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•ta zona Dorobanți, apometre, gaz contorizat 
gresie, faianță parchet laminat, zugrăvit In la
vabll, ușă metalică termopan, ocupabilă Ime
diat 690 mii, neg., tel. 228540,0722/566538 (Ella)
• zona Dada, dec. modificată gresie, faianță 
contorlzărl, st. 30 mp. Preț 47.000 RON/470 mii. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• dec. zona Dorobanți, et Intermediar, st 44 mp. 
Termopan, centrală termică parchet vedere In 
față Preț. 800 mil/80.000 ron. neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin’s Home)

•zona Decebal, etaj 1, contorlzărl, amenajată 
25500 euro, neg, Tel. 0741/709939,0726/269713. 
(Eurobuslness)
• zonă bună Hunedoara, semldec., parchet 
laluzele, preț 21.000 ron, tel. 718833,0740130413. 
(Partener)
• zona Dadă et Intermediar, 2 camere, complet 
renovată contorlzărl, parchet lavabll, ușă 
metalică Instalații sanitare noi, preț 540 mil,, tel. 
0726/710903. (Prlma-lnvest)
• urgent zona Dorobanți, mobilată preț 650 mil. 
neg., tel. 215212. (Prlma-lnvest)

Cumpâr garsoniere (20)

•m Deva, zonă bună cu sau făr -hol» latațiri 
ofer prețul pieței, 2115S7,0745/253662. (EvHkeO 
•dac, zonă centrală ofer plata Imediat, tel. 
0740/126029. (Prlma-lnvest)

Vând ap. 2 camere (03)

• zona Zamfirescu, balcon închis, et 1, 
contorlzărl, parchet, Interfon, preț 870 mil. neg, 
tel. 0726/710903. (Prima-Invest)
• zona Boldii, contorlzărl, balcon închis, et 1, 
preț 850 mil., neg., tel.0740/210780. (Prlma- 
lnvest)
• zona l Manlu, et. 3, dec., contorlzărl, parchet 
54 mp, balcon închis, gresie, faianță preț 950 mil, 
tel. 0742/019418. (Prlma-lnvest)
• zona Dada, ușă metalică parchet modem, 
contorlzărl, ocupabll Imediat preț 17300 aură 
tel. 0721/815781. (Prlma-lnvest)
•zona Dada, et. 3, semldecomandate, fără 
îmbunătățiri, apometre, balcon închis, 720 mil. 
lei, tel. 206003. (Mlmason)
•zona PcHa Municipiului Deva, et 2, semldeco
mandate. neamenajat stare bună preț 920 mii 
lei, 206003. (Mlmason)
•zona plețd, decomandate, et 3,58 mp, balcon 
închis, contorlzărl, liber, preț 1,15 mid. lei, tel. 
0745/159608,215113. (Mlmason)
•zona Bojdu, semldecomandate, et 3, bucătărie 
mărită, gresie, faianță contorlzărl, parchet palu- 
xat balcon închis, preț950 ml1- leitel- 206003. 
(Mlmason)
•zona contaă, semldecomandate. et 3, neame
najat, apometre, gaz 2 focuri debranșat termic, 
950 mil. lei, tel. 0745/640725.206003. (Mlmason) 
•zona AL Armatei, superamenalat complet mo
bilat șl utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mil. lei, neg. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorlzări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mil, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•zonă csnkilă împăratul Tralan, parchet modi
ficat contorlzărl, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514 (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabll Imediat preț 28000euro, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
•zona Mero 15, etaj Intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mil., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 

' 3000)
•zona N, Bălcescu, etaj Intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorlzări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)

•zona conmua, i. creanga, et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• urgont In zona l. Creangă etaj Intermediar, st 
56 mp, balcon, apometre, gaz contorlzat-2 focuri. 
Preț 1,130 miliarde lei (113000 RON). Tel.' 
0254/231212,0740013971. (Garant Consulting)
• «goni, In zona M. Viteazul, decomandate, 
balcon închis, apometre, gaz 2 focuri. Preț nego
ciabil. Tel. 0254/231212, 0740013971. (Garant 
Consulting)
• urgent in zonă ultracentrală amenajat ultra
modern, (centrală termică uși Interioare noi, 
parchet lamelar, gresie,- faianță Instalații 
sanitare șl electrice noi, etc) mobilă de bale și 
bucătărie. Tel. 0254/231212,0740013971. (Garant 
Consulting) .
• urgeirt, In zona Gojdu, decomandate, bucă
tărie, baie, balcon. Preț 80.000RON, 0741/154401, 
0254/227542 seara. (Garant Consulting)
• ta bucătăria, baie, balcon, et Intermediar, 
zona Pieței, preț 110.000 RON, tel. 0741/154401, 
0254/227542 seara (Garant Consulting)
• urgenta zona Al. Moților, et 3, faianță gresie, 
centrală termică Preț 75000 RON, tel. 221.712; 
0724/305.661. (Garant Consulting)
• urgent fci zona bd. I. Manlu, etaj intermediar, 
semidecomandat faianță gresie, centrală 
termică balcon. Preț 120000 RON, tel. 221.712; 
0724/305.661. (Garant Consulting)
• urgent In zona Dorobanți, parter, decoman
date, contorlzări. Preț 130000 RON negociabil. 
Tel. 221.712; 0724/305.661. (Garant Consulting)
• Dada, 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786.578. (Agenția 
imobiliarăNr.l) F

• 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 lavabll, contorizărl. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497515. (Agenția imobiliară Nr. 1)

■decomandata, lucătărle, superame- 
najat parchet gresie, alarm, termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)

•■mui i«ăsemioec,etoun,Toar rumos, 
gresie, nuanța, refmopan, jajcon incnis. preț 
neg. Tel. 0788/487415. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 

•etal ă circuit gresie, faianță balcon închis, 
contorlzărl, bine I ntrețlnut Zamfirescu, preț 980 
mil. leitei. 223400,0724/169303. (Casa Betanla) 
•etaj ă decomandate, contorlzări, balcon, beci, 
parchet bine întreținut zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg., tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betanla)

•oui Micon incn Is, contonzan, gresie, laianța, 
bine întreținut zona Aleea Pescarilor, preț 970 
mil. lei, neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0720/387896. (Casa Betanla)

• zona Ptațol etaj Z decomandate, 2 balcoane 
închise, tip standard, parchet preț 108500 RON, 
tel. 232808,0786/165702 (Fiesta Nora)
• Bojdu, contorlzărl, modificări la bucătărie,

talare#* reaMtare# kairerere frereMo__-l--n tagr i, parcnet, Daicon incnis, vedere in
2 părți, st 50 mp, bine Întreținut preț 87500 RON, 
tel. 0748/302200,0788/165703. (Fiesta Nora)

Hann—artHaărt ta■xm mi oacomanoa taj % oarcon in- 
afala nnnfurl ■■■! nTnhta im—î-iar Mula «atare cnu, cornonzan, pvcnec laminat, oresie, wan* 
tă amenalat șl modificat deosebit preț68000 
RON, tel. 0788^86704,0723/251496. (Fiesta Nora) 

•zona Muuscă la stradă Ungă ANL, etaj 3 
balcon închis, apometre, gaz contorlzat geam 
la bale, ocupab11 In 24 ore, preț 67500 RON, tel. 
232809,0746/302200. (Fiesta Nora)
• zona Mmsoă etaj 1, semldecomandate, 
balcon, termopan, bucătărie modificată 
contorlzărl, preț 60.000 RON, tel. 0788/165704, 
0788/165703. (Fiesta Nora)

• zona Mtaot etaj Z 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, decomandate, parchet contorlzărl, fără 
modificări, ocupabll Imediat preț 36500 euro, 
tel. 0788/165704,0788/165703. (Fiesta Nora)

• zona Docobal decomandate, termopan, 
parchet, gresie, faianță usă stejar, apometre, 
gaz 2 focuri, preț 110400 RON, tel 0788/165703, 
232808 0786/165702 (Fiesta Nora)
•semita zona Uzo, et 1, apometre, gaz contor
lzat gresie, faianță balcon închis, preț 540 mil, 
neg., tel. 228440,0745/653331. (Ella)

Your CV! jfeiSend it to Connex and step into a great career!
Wf,.-
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•ta zone Bejan, et Intermediar, fără mari 
îmbunătățiri, preț 340 mii, neg., tel. 228.540! 
0746/653531. (Ellă)

•zona BHcoicu, et 2, apometre. gaz contorlzat 
2 focuri, faianță balcon mare tnchls, parchet 
zugrăvii t ocupabll Imediat preț 800 mii,
neg, tel. 228540. (5748 «3331 (01a) 
•semita suna Imp. Tralan, parchet gresie, 
faianță, balcon mare, apometre, oaz contorlzat, 
preț 890 mii, neg, tel. 228540,0746/653331, (01a) 
•In drcult zona b-dul Dacia, gaz contorlzat 
apometre, parchet balcon închis, faianță bloc 
cărămidă preț 850 mii, neg, tel. 228540, 
0745/663531. (Ella)

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

•zona Zmnllraicu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 135 mid. lei, negociabil, 
tel 0723/660160,211587. (Bwika)
•dtcomandata, drtmldft, gresie, faianță, par
chet lavabll, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg. tel. 211587,0745/253662. (Evrika) 
•zona bdri Decebal et 3, vedere spre bulevard, 
60 ma amenalat ocuoabll Imediat oret neoo- 
clabll, tel. 0723/660160. (Evrika)

•wgnm, zonă bună dec, et 2,2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat șl cu multe îmbunătățiri, preț 1600 
mid, neg, tel, 0726/826624. (Temporis)
•ta *L Intermediar, zona Kogălnlceanu, 
contorlzărl, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 

,0720/354453. (Temporis)
• zona L Manlu, etaj Intermediar, amenajat, 
contorlzărl, parchet gresie, faianță vedere 
deosebită Preț 120300 RON/1,200 mid. neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
• zona Bălcoscu, etaj Intermediar, centrală 
termică gresie, faianță, parchet merită văzut 
Preț 77.000 RON/770 mil. neg. Tel. 0745/666447. 
(Rubin's Home)
• zona Utata dec., amenajat recent, 
contorlzărl, parchet, ocupabll Imediat. Preț 
103.000 RON/1,030 mid. Tel. 0745/666447. (Rubln’S 
Home)
• zona Dada, etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabll, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut Preț 66.000 RON/660 
mii. neg. Tel. 0745666447. (Rubin's Home)
• zonă centrală etaj Intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 103.000 RON/1,030 mid. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)

• zonă ultracentrală vedere la cetate, modi
ficat st 65 mp., 2 balcoane, parchet nou, merită 
văzut etaj Intermediar, 125000 RON/U50 mid. 
neg, 0745/666447/0727744923. (Rubin’s Home)

parchet lamelar, ....... „ ____
68000RON/680 mlURubln’s Home)
• ImU Dadă circuit bloc de cărămidă parter, 
balcon închis, amenajat ultra-modern. Preț 
77.000.RON/770 mii 0740/232043. (Rubin’s Home) 
9ST*'mHioanTd^>?^î,T*TGÎ^tU074Îwbl06ț 

0726/523833. (Eurobuslness)
•decomandate, IkcuUi gresie, faianță, par* 
chet lamelar, lavabll balcon închis, 1,020 mid lei, 
neg. 0723/829060,0746/891619. (Eurobuslness) 
•super ofertei Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, 2 balcoane, etaj Interme
diar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa Grande) 
•decomandata, etaj 1,2 balcoane, parchet 
laminat contorlzări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1250 mid, lei, 0720/869918 (Casa Grande)

M, comorizări, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869918. (Casa Grande)

ite, contorizM gaz, ar etaj 
Uzo Bai can, preț 550 m 11 Ioane 
(22/624091. (Casa Grande)

Dadă preț 880 milioane lei. Tel.

i ă Armatei, balcon închis, gresie, faianță 
‘ , living, contorlzări. Preț 

, (Rubin’s Home)

Intermediar, zonal_________
lei, neg. Telefon 0722/624091.«

0723/419974. (Casa Grande)
Hunedoara, zona Teatru, excelent 
ivatlzare, preț 390 milioane lei, nego- 
,0720/062014. (Casa Grande)

• Hunedoara, semita balcon închis, gresie, 
centrală termică Jaluzele exterioare, preț 554)00 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)
• Hunedoara, bi circuit balcon închis, faianță 
gresie, zugrăvit preț 43.000 RON, tel. 718833, 
0745/376077. (Partener)

• Huntdonrn. f OTidtc„ jaluzele exterioare, oar- 
chet preț 20500,718833,0740/130413. (Partener)

• hww zona ultracentrala, dec., centrala 
termică faianță gresie, preț 86000 RON, tel. 
718833,0745/093073. (Partener)

Cumpâr ap. 2 camere (04)

•zonă bună In Deva, de preferință etaj Interme
diar, plata Imediat 0745/253662.211587. (Evrika) 
• urgent zonă bună plata Imediat tel. 215212. 
(Prima-Invest)

‘•-Vi

Vând ap. 3 camere (05)

•zoneL Manlu, In L-uri, et Intermediar, multiple 
amenajări șl modificări, centrală termică ter
mopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabll imediat 
teL 211587,0723/660160, (Evrika)
•zona bduL N. Bălcescu. et 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabi I în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg, tel. 211587,0745/253662 (Evrika) 
•zona Dotata et 2 centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
145 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika) 
■zona if et 2. cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 13 mid. 
lei, negociabil, tel. 211587,0745/253662 (Evrika) 
•zona B. 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) 
•mgta decomandate, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45500 euro neg, tel. 0726/826624. (Temporis)
• una Mfcrv 15, etaj 1, semldecomandate, 
apometre, gaz 2 focuri repartitoare, termopan, 
parchet bucătărie modificată preț 76.000 RON, 
tel. 0788/165703,232808 (Fiesta Nora)
• zona BMcoscu, etaj Intermediar, semldeco
mandate, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet riglps, spoturi, 36500 euro, negociabil, 
tel. 232809,0788/165703. (Fiesta Nora)
•zona Bojdu, semldecomandate, balcon cu 
debara, centrală termică parchet gresie, 
faianță instalații sanitare schimbate, ocupabil 
imediat preț 130.000 RON, tel. 232808, 
0724/524452. (Fiesta Nora)
•zona Bojdu, decomandate, parter, bloc de 
cărămidă centrală termică parchet de stejar, 
hol central, vedere In 2 părți, preț 150500 RON, 
tel. 0745/302200,232809, (Fiesta Nora)
• urgent ta parchet contorlzări, 2 focuri, 2 
balcoane, 98 mp, bloc de cărămidă et 1, preț 
1350 mid, neg, tel. 0742/019418 (Prima- Invest)
• ta M central, balcon închis cu termopan, 
contorlzări, mobilă dormitor nouă ocupabil ime
diat 103.000 RON, 0740/210780.(Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, termopan, gresie, faianță mo
deme, parchet lamelar, balcon închis, ocupabil 
imediat, preț 31.000 euro, 0721/815781. (Prima- 
invest)
•m piață bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, neg. 
Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)

i

attitude, in urder to

S.O.S. CASTELUL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA, AUTORITATEA 
NAȚIONALĂ DE TINERET - BUCUREȘTI, ORGANIZAȚIA DE 

TINERET MAGHIAR - HUNEDOARA Șl FACULTATEA DE 
INGINERIE HUNEDOARA

•At least 2 years experience in working with cui 
• General accounting knowledge and on related

ORGANIZEAZĂ

LA CASTELUL CORVINEȘTILOR DIN HUNEDOARA

• interpersonal skiJJs
•Positive,customer oriented attitude 
•Proficiency in EngJirii 
•Good PC skills (Office appUcattone)

of portals

FESTIVALUL “S.O.S. CASTELUL”
LUNI, a$ IULIE. ORA 20:30 - VIZIONARE - DREAM THEATER - MGHTW1SH

MARȚI. ZS IULIE, ORA 20:30

MIERCURI, 27 IULIE. ORA 20:30

- TRUPA DE TEATRU DE LA COLEGIUL
•MATEI CORVIN" DIN HUNEDOARA

■ VIZIONARE - IRON MAIDEN - PANTERA

- ANSAMBLUL DE MUZICĂ VECHE FLAUTO DOtCE' 
DIN CLUJ NAPOCA

- VIZIONARE - PINK FLOYD - DIRE STRAITS

JOI, 2fl IULIE, ORA M30 CONCERT live ■- AUTOGRAPH - CANON - RIPS -
IRIS

VINERI, 29 IULIE, ORĂ 2O:3O - CONCERT LIVE - TOPAZ - MERCEDES BAND 
DESPERADO.

INTRAREA ESTE LIBERĂ.

STAI APROAPE DE CASTELUL 
CORVINEȘTILOR!

COFNEX*
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Cititorii
Cuvântul liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei tale!

Societate româno-germană 
angajează Director vânzări repartiție, 1 post, în următoarele condifii: 

■ studii medii sau superioare (studiile superioare constituie avantaj); ■ abilități de comuni
care; ■ abilități operare PC; ■ cunoștințe tehnice generale; ■ carnet de conducere; ■ disponi
bilitate la deplasări în județele Hunedoara și Alba; ■ disponibilitate la program prelungit.

Se oferă salariu motivant și promovarea într-un colectiv tânăr și dinamic. 
CV-urile se depun la fax 220410

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactaji la telefoanele 220410 sau 
0745/348570.

expertul Ictij
Deva
Cale? Zarandului nr. 43
tel. 03'54 100 066

DESCHIS
luni - vineri 10,00 - 19,00 

sâmbătă 10,00-14,00

A 
P 
L 
A
S 
T

TÂMPLĂRIE *45 DE CALITATE 
Ferestre, nfl, fațade, terase 

-profile REHAU, GEALAN 
-feronerie GU, WINKHAUS, SELVE 

-sisteme antiefracție SECUSTK 
-sticlă L0W-E Hard cu Argon

-plase insecte cu Balamale și rulota, jaluzele verticale, pervaze

GRATIS: plase insecte, pervaze, sisteme Secustik 
Consultanță de specialitate, transport șl montaj gratuit 

RATE 19 eun> pe lună pentru Un apartament . r

DEVA BRIO CALAN ■ HUNEDOARA
Cuza Vodă, nr. 37 0747/046 724 0747/046 725 B-dul îralan, nr 6

219.420; I0 AGR)
0723/805.113 0747/046.723

Tâmpiăria este executată în fabrica APLAST, ase maimoden i din România.
Monta] profesional, satisfacție garantata!

APEL GRATUIT 0800 827 527

SC DAUANE KSTAL

A 
P 
L
A
S
T

4

INAL SRL0 amenajări interioare 0 faianță și gresie 
Import Italia și Spania 0 obiecte sanitare

DEVA, str. N. Bălcescu, bl. 12A, palter, tel. 0788/367578.

La noi găsiți toate tipurile de centrale termice: Ariston, 
Junkers, Immergas, Viessmann, Buderus și materialele 
adecvate instalării lor, iar echipa noastră de profe
sioniști vă stă la dispoziție cu toate informațiile nece
sare înstajârii lor, în plus vă asigură montajul la cele 
mai înalte standarde ae siguranță și calitate. De altfel, 
nici canicula verii nu va mai fi o problemă pentru dv. 
pentru că la noi găsiți și aparate de aer condiționat.

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

în Deva, pe str. M. Kogălniceanu, bl 
14, parter sau

în Slmeria pe str. Avram lancu, bl. 7

CISCO INVEST SRL

PARTENER GEALAN Șl ALUMIL
Punct de vânzare: str. G. Coșbuc, nr. 30 (vizavi de Pompieri)

TelTfax: 0254/232,830
Mobil: 0740.388.516, 0740.303.371
• tâmplărie aluminiu și pvc cu geam termopan 

garaj. industria'e- automatizări marca

• plase de insecte, rulouri

Reducere în funcție de comandă!

- ■ '__ ■ Prețuri excepționale!

luiTLE
i '^QIF’ : t < ■

Termopanemrate

Apelgratuit
0800827527

wvjpiasLro rate@apiastro

AGENJ1A DE TURISM 

Șl BILETE DE AVION

DEVA, B-DUl DECHAL, NR. 4A
Tel/Fax 0254/214543,0254/234247

E-mail: rwoantoawlOnUnlt.ro

TURISM DE u A LA Z

I AGENJIA DE 1WBM

EUROTRAVEL
DEVA, Na Victorie, nr. 1 Â14

Ț«l: 0354>401.034
WW 0354.401.024 '

■ — - a -i i aa i. _ VAfALMni

■ <4ub6ndAnk.ro INC tiMSHYîA1

rwoantoawlOnUnlt.ro
4ub6ndAnk.ro


A8ENTII IMOBILIARE /15vineri, 22 iulie 2005

•zână uforantratt, bloc cărămidă amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, ap. liber, 40.000 
euro. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000) 
•zonă contrată I. Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil Imediat preț M miliarde lei, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
•doc, 2 băl, 2 balcoane, faianță apometre, gaz 
contorizat interfon ia scară preț 1,100 mia, neg., 
tel. 228540,0745/653531. (Ella)
«hă *on* Mărăști, 2 băl, 2 balcoane, bucătărie 
modificata, oresie, mantă instalații sanitare noi, 
ușă metalică vedere în trei părți, sau schimb cu 
ap. 2 camere, 400 mid, neg., tel. 228540, 
0746/853531. (Ella)

) • «genă to zona Gojdu, decomandate, balcon,
V hol central, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 

Bresle, Wariță parchet Preț 37000 euro. Tel. 
0254/231212.0740013971. (Garant Consulting) 
te lagază to zona Scărișoara, etaj intermediar, 
Contorizări (apă gaz, căldură). Preț 26000. euro. 
«254/231212,0740013971. (Garant Consulting) 
• mani, to zona Bălcescu, dec., etaj interme
diar, balcon, apometre, gaz 2 focuri, parchet Tel. 
ksi/231212,0740013971. (Garant Consulting) 

h mirt, to zona Gojdu, parter, dec., centrală 
termică Preț 145.000 RON. (Garant Consulting), 
țel 221.712; 0724/305.661. (Garant Consulting) 
•decomandată bucătărie mare, 2 băl, debara, 
contorlzări, parchet, repartitoare, zona Mlhai 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (CasaBetania)
teoada, decomandată et. bun, bloc cărămidă 
parchet gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 
•zona Emlnescu, decomandate, et. 3,2 băl, 
balcon închis, cămară debara, parchet peste 
tot gresie, faianță preț 1,450 mid. lei, tel. 215113, 
0745/159608 (Mimason)

•■zona Zimflreacu, decomandate. Darter, ore- 
tabil birouri, sediu firmă cabinet, preț 38000 
euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
•zona Gojdu, semldecomandate, et 1 bucătărie 
moamcata. parenet laminat, contorizan, preț 13 
miliarde lei, tel. 0745/159608 (Mimason) 
•zona SgMul Județean, 2 băl, 3 balcoane, fără 
îmbunătățiri, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0745/640725. (Mimason)
•zona L Creangă decomandate, et. 3,2 băl, 
balcon închis, contorizărl, neamenajat preț 
45.000 euro, tel. 215113. (Mimason)
•zona Ucoid de Muzică dec., parter înalt cu 
balcon închis, contorlzări, gresie, faianță garaj, 
preț 16 mid. lei. Tel. 0745/640725. (Mimason) 
■ana Mtorita, semldecomandate, parchet peste 
tot gresie, faianță contorizări, calorifere noi, 
B»n peste tot ușă metalică aer 

lonat et 4, cu țiglă preț 15 mid. lei, tel. 
73103. (Mimason)

• ăfr. 1 Decembrie, modificat termopan. gresie, 
x faianță balcon de 10 m, ST=65 m. Preț 
P ăOOOOeuro. Tel. 0745666447. (Rubin’s Home)

• zona Scărisoanuetaj Intermediar, amenajat 
termopan, gresie, faianță centrală termică 
Parchet lamelar, merita văzut Preț 80.000 
RON/800 mii. neg. 0746/666447. (Rubin’s Home) 
• zonă idtracantraiă etaj 3, centrală termică 
parchet gresie, faianță Preț 135.000 RON/1J50 
mil. neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home) 
•daamMdait, idtracentral, împăratul Traian, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness) 

hfea^reshifaianți termopan, contorizat total,

Vând ap. 4 camere (07)

•urgant, tont centrali contorizări, gresie, 
faianță, s 100 mp, hol central, 2 băl, balcon, găraj 

20 mp, boxă, foarte îngrijit, preț 2300 mid. neg., 
tel. 0726/826624, (Temporls)

LBwiW, decomandate, vedere pe 3 
ifij 2,2 băi, contorizări preț 14 miliarde 

Tel.235208,0724/5203 (Rocan 3000)
____ centrală, l. Creangă, superamenalat, la 

chele, et 2,2 băl, Ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, neg. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000]
• tona UhoM 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
repartitoare, bucătărie mare, hol central, 
interfon, preț 140.000 RON, tel. 224296; 
0788361.782 (Garant Consulting)
• zona A. lancu, 2 băl, 2 balcoane, contorlzări, 
parchet melaminat, bucătărie mare, camere cu 
parchet, preț 190.000 RON, tel. 224.296; 
0788361.782. (Garant Consulting) 
•decomandata, zona Dorobanți, etaj 1,2 grupuri 
sanitare, 2 balcoane, centrală termică, supr ,, 
120 mp, preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 
0741/709939,0746/891619. (Eurobuslness)
• zona Progresul, parchet 2 băl, 2 balcoane, 
vedere spre cetate, st 98 mp, contorlzări, preț W 
mid. neg., tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zonă centrală Hunedoara, dec., centrală 
termică, faianță, gresie, Interfon, preț 85.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)
• zona Piața centrală, semldecomandate, 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 Emlnescu, bloc de cărămidă etaj 1, deco
mandate, ST 100 mp, vedere în 2 părți, 2 
balcoane, centrală termică, bucătărie modi
ficată se vinde la preț avantajos, tel. 
0788/165703,232808,0788/165702. (Fiesta Nora)

• 4 carrare, bucătărie, bale, gaz, apă canalizare, 
garaj, curte, grădină 760 mp, preț 85.000 euro, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
•3 curara, pretabllă pentru activități comer
ciale, în Sîntuhalm, curte, grădină st 500 mp, 
apă curent electric, gaz metan, la sosea, preț 
lfo.000 euro, tel. 223400, 0741/120722, 0724/ 
169303. (Casa Betanla)
•caiăp+1,4
termică propr
mp, Deva, preț 100,000 euro, neg., 
0742/005228 0720/387896. (Casa Betanla)

+L 4 camere, 2 bă, bucătărie, centrală 
proprie, garaj, parțial termopan, st 1200 
eva, preț 100,000 euro, neg., tel.

•cază p+2,6 camere, 2 bă, balcon, terasă garaj, 
construcție nouă zonă rezidențială Deva, preț 
130.000 euro, neg., tel. 0742/005228 0720/387896. 
(Casa Betanla)
• Huradoara, 4 camere, sobe teracotă boiler pe 
gaz, bale, bucătărie, preț 120.000 RON, tel. 
718833,0745/093073.(Partener)

Cumpăr case vile (14)

•to Om sau împrejurimi, cu grădină și curte, o- 
fer plata Imediat, Telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• urgent, cu plata Imediat, casă cu grădină în 
Deva sau Slmeria, tel. 215212. (Prima-lnvest)

Vând case de vacanța (15)

•to OrmlndM, st 1200 mp, livadă anexe, 
magazie, acces auto, preț 380 mil. neg, tel, 
228540,0722/566938 (Ella)

Vând case la țară (17)

•zona MmruM, decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dada, semldecomandate, contorlzări, 
parchet, gresie în baie, bucătărie, ocupabil 
Imediat preț850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)

■ «zona L Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot gresie, faianță 
Kboxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 

Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis)
•zonă cantrală, decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie și baie, laminat, centrală 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1380 mii. 

S lei, neg,. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
& ■ • zonă centrală Hunedoara, semidec., centrală

termică balcon închis, gresie, faianță parchet, 
preț 7.0000 RON, tel. 718833, 0745/376077. 
(Partener)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

•ztr. Horea, 3 camere, bucătărie, bale, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 14 
mid. lei. neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• to Deva, zonă centrală 2 cam., bucătărie, bale, 
cămară curte, grădină st 500 mp. sc. 90 mp. 
75.000 euro neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s 
Home)
• In Deva, P+E+M, zona Cetății, construcție 
recentă teren 1,200 mp. Poziție frumoasă Preț 
77.000 euro. Tel. 0740/232043. (Rubin’s Home)
•3 camere în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct, zonă centrală preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
•zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei, Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 bă. bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110400 euro, 
neg, tel. 0788/497,615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•zona Cătagărenl, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mili
arde, lei, 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
■Deva, 3 camere, bucătărie, oaie, garaj, încălzire 
centrală st 400 mp, preț 68000 euro, neg., tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•Deva, 2004, parter-r mansardă 4 temere, 2 băi. 
Bucătărie, garaj, st bou mp, rcamre cenușa. 
Met 118000 euro, neg, tel. 0788/497615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• zona Hora*, 2 corpuri, 1-3 camere bucătărie, 
baie, bucătărie, 2-2 camere baie, bucătărie, 
pivniță garaj, st 1000 mp, preț 300.000 RON, tel. 
224.296; 0788361.782. (Garant Consulting)
• zona Călugrec p+1, garai, pivniță 
spălătorie, parter cu baie+bucătărie+2 cam, et 
1 cu 3 camere, baie, terasă sc 100 mp, st 400 mp, 
preț 540.000 RON, tel. 224.296; 0788361.782. 
(Garant Consulting)

Slmeria, 2 camere, bucătărie de vară curte, 
viță de vie, anexe, centrală termică grădină de 
flori, beci, camere podite, canalizare, casă de 
cărămidă preț 1 mid, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•Dtva, p+1, p ■ garaj, 1 cameră baie, bucătărie, 
cămară pivniță 2 băi cu jacuzi, terasă 60 mp, ct 
nouă garaj dublu, intrare separată la mansardă 
sc 140 mp, p+m St600 mp, construcție foarte 
modernă preț 118000 euro, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•zona Zăvoț 2 camere, bucătărie, bale, camere 
5x4, cămară centrală termică canalizare, 
calorifere noi gresie, faianță st 150 mp, preț 
1,850 mid., tel. 228540,0722/566.938. (Ella)

•zona Săntuhakn, 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) 
•zona Băriău, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent, fântână in curte, preț 350 mil. 
lei, neg. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis).
•zona Lațnlc, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mil. lei, 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 mii. lei. Tel. 
235019,0727/707880. (Casa de Vis)
•la 14 km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, liva
dă st 1 ha, 500 mii. neg, 0726/826624. (Temporis) 
•la 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
bale, hol, sufragerie, 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)
•lat km de Hunedoara, zonă pitorească baie cu 
duș,.stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță, anexe, gaz, apă fosă septică curte 
betonată grădină st 1700 mp, renovată preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)
•6 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 lavabil, gard de piatră sobe 
teracotă 400 mii, tel. 228540,0722/566938. (Ella)
•zona Dobra, 3 camere, baie, hol, bucătărie, 
anexe, grajd, 1 ha pământ arabil +1 ha livadă 
sobe de teracotă podele, fântână acces cu 

■mașina la drum, preț 720 mii., tel. 228.540, 
0745/653531. (Ella)
•10 ton Simeria, 3 camere, bucătărie, baie, 
cămară debara, hol, magazine, terasă acope
rită fântână în curte, curte 300 mp, grădină 1200 
mp, podele, gresie, faianță sobe de, teracotă, 
sau schimb cu apartament, 2-îcanfere, 1350 
mid, neg., tel. 228540,0745/653531. (Sta).
•ta 5 km de Deva, 2camere + 2 camere neflnsate, 
baie, bucătărie, apă caldă (instant), hidrofor, st 
1600 mp, preț 850 mid. neg., tel 228.540, 
0722/566.938. (Ella)
• Luncolu de Jos, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 2.600 mp, preț 500 mii, neg, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
•ta 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615, 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
•to Bohoit, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 155 mid. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând teren (21)

GRUPUL ȘCOLAR „GRIGORE MOBIL,, DEVA
organizează ADMITERE la ȘCOALA POSTLICEALĂ 2005/2006

SPECIALIZĂRI:
1. ASISTENT DE GESTIUNE (contabil) - 2 ani/zi;
2. AGENT VAMAL-2 ani/ți;
3. ASISTENT MANAGER IN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE 
PUBLICA-2 ani/zi;
4. AGENT TURISM-GHID-2 ani/zi;
5. MAISTRU MECANIC - 2 ani/seral.

Cursurile de la învățământul de zi se desfășoară începând cu ora 14,00. 
Admiterea se face pe baza mediilor de absolvire a liceului sau bacalaureat 

(prioritar).
înscrierea se face în perioada 15-30 iulie 2005 și 01 - 05 septembrie 2005. 

Rela(ii la telefon 221280 sau 221206. 127052)

Ne face plăcere să vă anunțăm 
deschiderea bazei sportive

MAISPORT

ViziteatA-ne și petrece-ți limpui fiber loiosina următoarele facilități:
• două terenuri de fotbal cu gazon artificial 

•instalație nocturnă • vestiare, dușuri • terasă și bar 
Rezervări terenuri de fotbal:

Te!. 0342/051.547,0722/210iS4k 0745/762143 sau la baza sportivă

www.tualșpotZfa ;
RECLAME

•In Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika) 
•4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, f.s.
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, tel. 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)

•loc. Itonpa, 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)
•parcote d* teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent preț 10.000 euro parcela, neg., tel. 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 

•Dm, 1800 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția Imobiliari Nr. 1)
•Simeria, la 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. 1)
• Intravilan, zona DN 7, st. 3300, fs. 50 mp, apă 
gaz, curent toate facilitățile, preț 24 euro mp, 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home)
■ Intravilan, zona prelungirea Vulcan, St 5,200 
mp, fs 140 m, se parcelează Preț 8 euro mp. Tel. 
0745666447. (Rubin’s Home)
• Intravilan, zona Zăvoi st. 1,500 mp, fs. 15 m. 
Preț 25 euro mp, neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s 
Home)
•zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
•Intravltan Iz DN 7, suprafață totală 3000 mp, fs 
48 metri, toate utilitățile, zonă comercială exce
lentă Sîntuhalm, zona Motel Alaska. Tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (Casa Betanla) 
•Intravltan. oarcto* cu suorafete cuorinse între 
500-700 mp, în zonă rezidențială toate faci
litățile, 10 parcele vândute, preț 21 euro/mp, 
neg., tel. 0740/9144688, 0724/169303, 223400. 
(CasaBetania)
•teren scos din circuitul agricol, st 7900 mp, 
front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7, în 
spatele noii fabrici de biciclete, preț 5 euro/mp, 
Telefoane 230221, 0740/914688, 0720/370753. 
(Casa'Betania)
•Intravilan, st 1500 mp, fs 25 m, apă curent elec
tric, gaz metan, Str. Depozitelor, în zona Fabricii 
de mătase, preț 40 euro/mp, neg., telefoane 
223400,0724/169303,0740/914688  (Casa Betania) 
•Intravilan, st 5700 mp, |a 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 Betanla)
•totravlan, st 500 mp, front stradal 17 metri, apă 
gaz metan, curent electric și canalizare, în zona 
Zăvoi, preț 20 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (Casa Betania)
•Intravltan, st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate și parcela, zona liceului 
Traian, preț 15 euro/mp, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (CasaBetania)
•Intravilan, 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. (CasaBetania)
•zona Zăvoi, s 500 mp, preț neg., facilități. Tel. 
0726/269713,0746/891619. (Eurobusiness) ‘

•rtravBan, prateH construcție bloc de locuințe, 
2560 mp, fs 20 mp, toate facilitățile, zona Doro
banți,preț 24 euro/mp, 0745/640725. (Mimason) 
•IntravRan, zona Ceangăi, loc de casă 715 mp, 
toate facilitățile, preț 37.000 euro, tel, 
0745/640725,0740/173103. (Mimason)
•Intri isn, ion* Prelungirea Vulcan, loc de 
casă 857 mp, fs 14 m, fântână pe teren, seră 
beci, preț 540 mii. lei, tel. 0745/540725. (Mimason) 
•litravizn, 1427 mp, apă gaz, curent, cana
lizare, 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)
• cwtral Deva, st 375 mp, toate utilitățile, preț 
21.000 euro neg., 718833,0745/093073. (Partener)
• urgent IntravRan, 1800 mp, fs 15 m, facilități 
apă gaz, curent zona Zăvoi, preț 23 euro/mp, 
tel, 0742/019418 (Prima-lnvest)

•m caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobllate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionului.
Rugăm seriozitate. Tel. 235208, 072V 985256, 
0721/744514,0724/620358 (RbCan 3000)
•ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, Ideal bar-res- 
taurant zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg. 
Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
•gfergvwnM 2 camere, et 2, Dacia, mobilată 
contorlzări, preț 90 euro/lună ușor negociabil. 
Tel. 0740/173103,206003. (Mimason)

Cumpăr teren (22)

•cumpăr teren în Sâcărâmb pentru agremerit 
Plata pe loc. Tel. 0745/253662,211587, (Evrika)
• urgent I ha, Intravilan la șosea, Deva sau îm
prejurimi, plata Imediat, 215212. (Prima-lnvest)

Vând spații comerciale (25)

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

Alte imobile (27)

•fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000,000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
• zonă turistic 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 be
tonată 150 mp, curent trifazic, toate facilitățile, 
preț 95,000 euro, tel. 0722/564004, (Prima-lnvest)

Chirii imobile (29)

•ofer spre închiriere sau vindem spațiu comer
cial, s 250 mp, zonă centrală amenajat, la chele, 
totul nou, preț neg. Tel. 0726/523833, 0741/ 
070106.(Eurobusiness)
•oferim spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală zona depoziteloi, preturi neg. Tel. 
0726/523833,074 V070106. (Eurobusiness)
•ofer spre închiriere spațiu corn., suprafață de 
250 mp, totul nou, gresie, faianță termopan, 
centrală termică pretabil pentru sediu firmă 
» restaurant, preț 1800 euro, negociabil.

/070106,0726/523833. (Eurobusiness) 
•ofer pontni închiriere garsonieră dec., comolet 
mobilată Dulliu Zamfirescu, preț 110 euro/ lună 
Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)

•ofer garaj, sub bloc, în zona pieței, preț 70 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason)
•ofer ap. 3 camere, decomandate, cu garaj sub 
bloc, mdbllat utilat et 2, zona Micul Dallas, preț 
350 euro/lună 0745/253413,206003. (Mimason)
•ofer ap. 3 camere, mobilat utilat, contorizări, 
zona Mărăști, preț 200 euro/lună 0745/266071. 
(Mimason)

aut garsonM sau ap. 2 camere, (ne)mobilat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ofer to regim hotelier cameră mobilată în 
Deva, preț 700.000 lel/zl, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• ofer spațiu comercial 22 mp, camerâ+bale, 
parter, zona piață Deva, amenajat occidental, 
preț 150 euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest)
• ofer gvsonteră complet mobilată contorizări, 
în Deva, preț 80 euro/lună, 215212. (Prima-lnvest)
• ofer ip. 2 camere mobilat aragaz, frigider, 
contorizărl, zona Emlnescu, preț 100 euro/lună 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
•ofer ip, 2 camere decomandate, centrală ter
mică proprie, geamuri termopan, complet mo
bilat și utilat cu aragaz, frigider, tv, mașină de 
spălat automată zona l. Creangă preț 250 euro/ 
lună 0743/103622,0720/387898 (Casa Betania) 
•ofer apar rt 2 camere, circuit, centrală 
termică proprie, complet mobilat șl utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Dacia, 130 euro/lună Tel. 
0724/169303,0743/103622. (Casa Betanla)
• rt ipa de închiriat, zona b-dul Decebal 
sau 1 Decembrie, St=SC mp maxim, amenajat 
sau neamenajat pe perioada lungă de timp. Ofer 
prețul pieței. Tel. 0745666447. (Rubin’s Home)
• închiria ap. 2 camere, zona Dacia, etaj inter
mediar, mobilat contorlzări, repartitoare, gresie, 
faianță parchet ușă de lemn, frigider, aragaz. 
Preț 100 euro/lună 0745666447. (Rubin’s Home) 
•gwionleră moMate, zona Ștrand, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•easă 3 camere, bucătărie, baie, încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabil, confort garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• ofer ip. 2 camere, zonă ultracentrală deco
mandate, centrală termică mobilat șl utilat 
stare bună preț 150 euro, negociabil, tel. 
0788/165703,0788/165702. (Fieșta Nora)
• ofer ip. 2 camere, zona pieței, decomandate, 
apometre, gaz contorizat repartitoare, Semimo- 
bllat, proaspăt renovat preț 120 euro, tel. 
0788/165702,0788/165703. (Fiesta Nora)

Allianz (îîj) Tiriac©

Asigurăr i S.A.

Societatea de asigurări Alfianz-țlrlac Asigurări S.A., parte a Grupului Allianz 
un leader pe piața mondială a asigurărilor și serviciilor financiare, 

cea maț mare companie de asigurări din România
" selecționează pentru structura de vânzări nori lifer -

DOI INSPECTORI DE ASIGURĂRI ASPIRANȚI 
Pentru AGENȚIA DEVA X

Cerințe:

• Experiență fn asigurări - constttue avantaj
• Studii superioare
• Foarte bune abilități de comunicare
• Spirit de echipă
• Cunoștințe de limba engleză - opțional
• Cunoștințe operare PC

.Oferim:

• Posibilitatea dezvoltării unei cariere 
într-o companie multinațională 
Mediu de lucru profesional

• Training Inițial șl permanent
• Pachet salariat atractiv și 

motivant

Așteptăm C.V.-urile dvs. însoțite de o scrisoare de intenție la sediul nostru din: 
Deva, bd. Decebal, bl. 8 mezanin, fax, 0254/ 219495 sau e-mail: 

deva,hdq>alUanztlri3c,.r<?
Persoanele selecționate vor fi invitate telefonic pentru Interviu.

EVIDENTIAZA-TE!
ig VARIANTE

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

UXWMCUTB POȘTALE
• Chioșcul de ziarek de lângă
Comtim;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă
Galeriile de Artă Forma:
• chioșcul de ziare de lângă

i Alimentara Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția 

, Zamfirescu - B-dul Decebal. 
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• Revenire. Actorul Brad Pitt și-a reluat 
activitatea la doar o săptămână după ce i 
s-a pus diagnosticul de meningită virală, 
transmite site-ul imdb.com. Pitt s-a internat 
la spitalul Cedars-Sinai de la Los Angeles, la 
începutul săptămânii trecute. (MF)

Fresce budiste în Afganistan

• Premieră medicală. Chirurgii germani din 
Munchen au reușit să monteze un inel gas
tric unei femei care cântărea 120 kg, pre
mieră în Europa, în sistem ambulatoriu și cu 
ajutorul robotului. (MF)

• Fără coajă. Un lanț de brutării din Marea 
Britanie a inventat pâinea fără coajă, desti
nată copiilor mofturoși, transmite site-ul 
Ananova. Noul sortiment de pâine va fi 
lansat pe piață luna viitoare. (MF)

■ S-au găsit picturi mu
rale într-o grotă lângă 
care se aflau statuile uri
așe distruse de talibani.

Tokyo (MF) - O echipă ja
poneză a descoperit picturi 
murale datând din secolele al 
șaptelea sau al optulea într-o 
grotă din apropiere de Bami- 
yari, centrul Afganistanului, 
unde erau amplasate statuile 
uriașe reprezentându-1 pe 
Buda, distruse de talibani în 
2001, transmite AFP.

Pe una dintre fresce se dis
ting culori: roșu aprins și au-

riu, a spus Shunpei Ishii, cer
cetător la Institutul Național 
al Patrimoniului din Japonia. 
Este prima grotă de acest fel, 
descoperită la vest de statuile 
budiste uriașe, distruse de ta
libani în 2001. Grota se află la 
aproximativ șase kilometri de 
Bamiyan. Afganistanul, care 
a fost un mare centru budist 
înainte de cucerirea musul
mană încheiată în secolul al 
Xl-lea, găzduia numeroase 
statui de artă budistă pre- 
islamică. Acestea au fost ridi
cate de budiștii din China și 
India care traversau țara în 
urmă cu peste 1.500 de ani.

Vrăji legale
Melbourne (MF) - 

Clarvăzătorii, ghicitorii î 
și alți practicanți ai ști- I 
ințelor oculte își vor pu- j 
tea exercita de acum îna- 1 
inte fără temeri meseria j 
în statul australian Vic- i 
toria, unde autoritățile J 
au decis să abroge o lege J 
împotriva vrăjitoriei da- i 
tând din secolul al XIX- J 
lea, transmite AFP. J

Procurorul general al 1 
statului Victoria, Rob I 
Hulls, a informat joi că i 
a prezentat un proiect de ; 
revocare a legii ce inter- j 
zice orice practici vrăji- j 
torești sau de ghicit. j

James Doohan

■j

Senzații tari
Tg. Mureș (MF) - Par- 

ticipanții la Festivalul 
Peninsula/Felsziget, care 
va avea loc între 27 și 31 
iulie, la Târgu-Mureș, 
vor putea deprinde 
tainele cățăratului, pe un 
perete artificial, trans
mite corespondentul 
MEDIAFAX.

Peretele va fi pus la 
dispoziția doritorilor de 
senzații tari de filiala 
mureșeană a Societății 
Carpatine Ardelene.

Ne-a 
părăsit 
Ins Angeles (MF) - 
Actorul James 
Doohan, care a inter
pretat personajul 
Scotty, inginerul-șef 
al navei U.S.S. Enter
prise din celebrul 
serial de televiziune 
„Star Trek", s-a stins 
din viață, miercuri, la 
vârsta de 85 de ani, 
transmite AFP, crtân- 
du-l pe agentul aces
tuia.
în vârstă de 85 de 
ani, actorul de ori
gine canadiană a 
murit din cauza unei 
pneumonii, la domi
ciliul său din statul 
Washington. Doohan 
suferea de mulți ani 
de Alzheimer, a 
declarat agentul și 
prietenul său, Steve 
Stevens.

La Stufstock,
■ Actuala ediție a Fesl 
valului Stufstock va adu
ce laolaltă șapte trupe 
străine și 34 autohtone.

București (MF) - La cea 
de-a treia ediție a festivalu
lui, desfășurată pe 19-20 
august la Vama Veche și al 
cărei buget se ridică la suma 
de 335.000 euro, organiza
torii așteaptă peste 50.000 de 
spectatori.

Trupele din afară sunt: Al 
Jawala și Havoc (Germania), 
Sims (Franța), Ens Cogitans

41 de trupe 
(Rusia), Kampac Dolores 
(Ungaria), Point Blank (Mace
donia) și moldovenii Zdob și 
Zdub.

Concertele vor avea loc, în 
paralel, pe două scene, cea 
mare consacrată concertelor 
rock, iar cea mică rezervată 
muzicilor alternative. Va 
exista însă, pe 19 august, și 
un spectacol de matineu inti
tulat „D'Quijote”.

Printre trupele românești 
invitate la Stufstock se nu
mără Kumm, Zob, OcS, Vița 
de Vie, Luna Amară, Travka, 
Taine, Altar, Nightlosers, 
Semnal M, Florin Chilian și 
Fără Zahăr.

Stufstock este un eveni
ment inițiat de mișcarea „Sal
vați Vama Veche”, constitu
ită ulterior primei ediții a fes
tivalului în Asociația Pentru 
Conservarea Ariilor Protejate 
Bio-Cultural. Aceasta sprijină 
aplicarea noului Plan de Ur
banism în zona Vama Veche 
- 2 Mai, având la bază turis- 
tnul ecologic.

Hamona^^'
Născută în zodia 
Vărsător, îi. plac 
muzica, dansul și 
sportul.

(Foto: Traian Mânu)

La aniversarea Solidarității
■ în spectacolul aniver
sării unui sfert de veac 
de existență a Solidarită
ții va fi și J.M. Jarre.

David Lynch (Foto: arhivă)

Varșovia (MF) - Muzicia
nul francez Jean-Michel Jarre 
va susține, pe 26 august, la 
Gdansk, un mare concert în 
cadrul festivităților ce mar
chează 25 de ani de la înfi
ințarea sindicatului polonez 
Solidaritatea, au anunțat or
ganizatorii, citați de AFP.

Spectacolul va fi special 
creat pentru aniversarea gre
velor din august 1980, care au 
dat naștere Solidarității.

Jean-Michel Jarre a renun
țat la onorariul său pentru 
acest concert, a cărui organi
zare va costa 1,4 milioane de

Jean Jarre (Foto: arhivă)

euro. Concertul va dura două reuni în jur de 100.000 de per- 
ore și va fi transmis în direct soane la șantierul naval din 
de televiziunea publică. El va Gdansk, unde a luat ființă

sindicatul ce opus regimu
lui comunist.

Echipa lui Jarre, care cu
prinde peste o sută de persoa
ne, este așteptată la Gdansk pe 
11 august pentru a începe 
instalarea echipamentelor ne
cesare. Muzicianul va sosi în 
Polonia cu două zile înainte de 
concert. Cea de a 25-a aniver
sare a sindicatului lui Lech 
Walesa va fi celebrată la 
sfârșitul lunii august, la Gdan
sk și Bruxelles. Ceremonia 
principală va reuni, pe 31 
august, la Gdansk, 20 de șefi 
de stat și de guvern. O fun
dație de Ia Gdansk însărcinată 
cu organizarea concertului a 
semnat, miercuri, un contract 
cu reprezentanții lui Jarre, a 
declarat președintele acesteia, 
Stanislaw Plakwicz.

Meditație transcendentală
A

Lansare
Washington (MF) - NASA a decis să 

pună în practică o nouă tentativă de lansare 
a navetei Discovery săptămâna viitoare, spe
cialiștii fiind de părere că au eliminat 
cauzele posibile ale defecțiunii tehnice 
responsabile de anularea zborului pe 13 
iulie, transmite AFP.

„în prezent, credem că am eliminat toate 
cauzele care pot, după părerea noastră, să 
provoace acea problemă” a declarat Bill Par
sons, responsabilul programului navetei, 
într-o conferință de presă la Centrul Spațial 
Kennedy de la Cape Canaveral, Florida.

„Am făcut tot ceea ce era posibil să se 
facă la navetă”, a mai spus Bill Parsons, ca
re a anunțat la începutul conferinței decizia 
de a pune în practică o nouă tentativă de 
lansare în 26 iulie, la ora 14.39 GMT, dacă 
acest lucru va fi permis de condițiile meteo.

Los Angeles (MF) - Regi
zorul american David Lynch 
încearcă să strângă șapte mi
liarde de dolari pentru a 
finanța un ambițios program 
de promovare a meditației 
transcendentale, destinat să 
obțină pacea mondială, a 
declarat într-un interviu cu 
AFP.

în vârstă de 59 de ani, regi
zorul devenit celebru cu filme 
ca „Blue Velvet” „Eraser
head” și „Twin Peaks”, a

lansat, joi, Fundația David 
Lynch pentru Educație Ba
zată pe Conștiință și Pace 
Mondială.

„Vreau să strâng șapte mi
liarde de dolari” a declarat el, 
susținând că meditația trans
cendentală ameliorează sănă
tatea, previne stresul și ten
siunile și reduce violența. O- 
biectivul fundației este ca me
ditația transcendentală să a- 
jungă să fie predată în șco
lile din toată lumea.

GARFIELD, CE-I 
CU SUNETELE

PARCĂ AUD ura
CHIȚCĂIT DE )

AA... CE
SUNETE?

■ FAC PE * 
IABYSITTER-UL.

SUNT PLĂTIT 
:U CAȘCAVAL. Restaurare. se lu

crează la restaurarea co
loanelor Templului Ionic, 
din apropierea Acropolei 
ce domină Atena (Grecia).

(Foto: EPA)
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