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dimineața la prânz seara

Premianti la infracțiuni
■ în primele șaSe luni, 
din o sută de hune- 
doreni, cel puțin unul a 
fost cercetat de poliție.

Deva (M.T.) - După ce în 
2004, numărul infracțiunilor 
la nivelul județului Hunedoa
ra înregistra o creștere îngri-

5
jorătoare, în primele șase luni 
ale acestui an am reușit „per
formanța” de a ne clasa pe 
primul loc în țară în privința 
numărului de infracțiuni. în 
primul semestru al anului 
2005, numărul persoanelor 
cercetate pentru comiterea de 
infracțiuni, a fost de 3.473, 
față de 665 în primele șase

luni ale anului 2004, ceea ce 
reprezintă o creștere de 55 
persoane. Din totalul celor 
4.145 infracțiuni soluționate, 
1.236 sunt de natură judiciară, 
adică un procent de 29,8% din 
total, cu o creștere de 120 față 
de aceeași perioadă a anului 
trecut, astfel situându-ne pe 
locul III în țară. Nici la capi-

5
toiul accidente de circulație 
nu stăm mai bine, Numărul 
acestora a crescut cu peste 
13%, spre deosebire de anul 
trecut. Volumul criminalității 

’soluționate este în creștere la 
nivelul I.P.J. Hunedoara cu 
4%, iar la nivel național este 
în scădere cu 7% față de peri
oada similară a anului 2004.

O femeie își strânge copilul la piept 
în tînspui protestelor de de ieri de la Isla- 
malfcti. Sute de activiști islajniști au ieșit 
pe stradă pentru a-și arăta dezacordul cu 
cela âprâape 300 de arestări dintr-o 
op^rrtiune a politiei pakistaneze. (Foto: epa)

Campanie Cuvântul liber
Deva (LV.) - 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 toți cei care doresc a oferi puțin pen
tru cei care au pierdut totul simt 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 p'entru 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.

... >™'32!

Câștigătoarele con
cursului de frumusețe 1 
„Miss Sport” Cuvântul 
liber, au fost premiate, 1 
ieri în cadrul unei festi- 1 
' itățî deosebite desfășu- I 
late la Restaurantul Perii 
din Deva. Pe larg despre 1 

’acest eveniment în ^amdi
1 3A •

\ t 1\ *

Important!
Vă anunțăm că abonamentele la ziarul 

Cuvântul Liber se pot face la sediul 
redacției, la distribuitorii de presă sau la 
telefonul 0801 03 03 03 până în data de 
26.07.2005 pentru județ și până la 30.07.2005 
pentru Deva.
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■ Ele vor relansa miș
carea de tineret din ju
deț, declară Karoly Bor- 
bely, președintele ANT.

Deva (I.J.) - Aflat în vizită 
la Deva, Karoly Borbely a 
declarat că în prezent există 
un singur astfel de centru, la 
Petroșani: „Este singurul cen
tru din județ, dar pot spune

că funcționează excelent sub 
conducerea colegului meu, 
Lorincz Szell. Avem nevoie de 
astfel de centre în special la 
sate unde tinerii au nevoie de 
informare și consiliere și mai 
ales au nevoie să acceseze 
programe externe”.

Autoritatea Națională pen
tru Tineret a lansat Campa
nia „O rază de speranță”, 
prin care, începând cu 18

iunie, au fost puse la iLpo 
ziție locuri în tabere pentru 
sinistrați.

Mai mult, Guvernul a supli
mentat de la buget încă 5 mid. 
lei, astfel încât cca. 1500 de 
copii din zonele afectate de 
inundații vor putea merge în 
tabără pentru 2-3 săptămâni.

„Sunt copii traumatizați 
care preferă muntele”, adaugă 
Borbely.

înscrieri la Bac
Deva (R.I-.) - Ieri s-au 

încheiat înscrierile pen
tru cea de a două sesiune ., 
a examenului de bacalau
reat la care vor partici
pa 317 absolvenți hunedo- 
reni.

Sesiunea va începe în 
zilele de 22 și 23 august șis 
va avea ca punct final 
data de 8 septembrie.

Nou protocol de cooperarePiața leasingului
Autoturismele noi de import achiziționate m leasing pe piața 

românească au totalizat, in primele șase luni, 23.040 de unități, 
în creștere ai 57% față de perioada similară a anului trecut.

Skoda

Volkswagen

25% (1.096 unități)

Renault
‘achiziționate in

Grafica: Cuvântul i&er, surșa: Asociația Pioducă&xfor
ți Impcrtatontor de Automohite (ARA)

■ S-a semnat Protoco
lul dintre CJ Hunedoara 
și Comunitatea Mon
tană din Casentino.

Deva (D.I.) - Ceremonia a 
avut loc la sediul Consiliului 
Județean Hunedoara, Proto
colul de Cooperare având 
drept obiective derularea pe 
timp de 2 ani a unor acțiuni 
ce vizează printre altele dez
voltarea agroturismului și tu
rismului rural în județul Hu
nedoara, pregătirea unui plan 
județean de dezvoltare rurală, 
vizând Dlanificarea, progra

marea și reglementarea turis
mului de durată, inspirat din 
practici de bună gestionare a 
resurselor ambientale valori
ficate cu bune rezultate în ță
rile comunitare, realizarea u- 
nui proiect de fezabilitate 
pentru punerea în valoare a 
regiunilor montane din zona 
Lacului Cinciș și a Ținutului 
Pădurenilor. Este vorba des
pre un parteneriat între două 
instituții publice (CJ Hune
doara și Comunitatea Mon
tană din Casentino), fondurile 
(46000 euro) fiind alocate de 
la bugetul Ministerului Afa
cerilor Externe din Italia.

Ieri a fost lansat la Hunedoara primul ghid turistic inti
tulat „Bun venit ta România”, ghid dedicat în exclusi
vitate județului Hunedoara, /p.5 (Foto: Loredana Leah)

k.
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• Dispusă să cedeze. Coreea de Nord do
rește normalizarea relațiilor sale cu SUA și 
este dispusă să renunțe la armele nucleare, 
dacă Washingtonul își va schimoa politica 
ostilă față de regimul de la Phenian, a de
clarat un purtător de cuvânt nord-coreean.

• Ar putea fi despăgubiți. Un senator a- 
merican a depus un proiect de lege pentru 
acordarea de compensații celor 52 de diplo- 
mați de la ambasada americană din Teheran 
care au fost victimele, luării de ostatici din 
urmă cu 26 de ani.

Alertă în capitala Marii

Anticipate în 
Germania

Berlin (MF) - Preșe
dintele german, Horst 
Kohler a dizolvat, joi 
seară, Bundestagul (Ca
mera inferioară a Parla
mentului), în vederea 
organizării alegerilor 
anticipate la 18 septem
brie, liderul CDU, Ange
la Merkel, având astfel 
șansa să devină prima 
femeie cancelar din isto
ria Germaniei. Horst 
Kohler a apreciat, într-o 
alocuțiune televizată, că 
Germania se află într-o, 
situație critică fără pre
cedent, în special din 
cauza milioanelor de șo
meri. în consecință, este 
nevoie de un guvern ca
pabil să-și urmărească 
obiectivele cu perseve
re
ces 
po 
o

Saddam Hussein
(Foto: EPA) 

La intero
gatoriu 
Dubai (MF) - Fostul 
președinte irakian, 
Saddam Hussein, a 
fost audiat joi de un 
judecător de instruc
ție în legătură cu cri
mele comise împotri
va kurzilor șiiți la în
ceputul anilor 1980, 
a anunțat postul de 
televiziune Al-Arabt- 
ya, care a difuzat o 
înregistrare video a 
ședinței. Magistratul 
a făcut referire la e- 
xecutarea, deporta
rea și închiderea, la 
începutul anilor 
1980, a populației 
failis, care reprezenta 
aproximativ doi la su
tă din populația kur
dă, pe care Saddam 
Hussein o suspecta 
că întreține legături 
cu Teheranul.

■ Uciderea unui poten
țial atentator sinucigaș a 
declanșat, ieri, panică în 
capitala Marii Britanii.

Londra (MF) - Un bărbat a 
fost împușcat mortal de poli
țiști înarmați, într-un inci
dent petrecut ieri la prânz în 
stația de metrou Stockwell 
din Londra, în timp ce poliția 
londoneză încearcă să îi iden
tifice pe autorii atacurilor 
comise joi în capitala britan
ică.

Un martor ocular citat de 
BBC afirmă că a văzut cum 
mai mulți polițiști în civil au 
împușcat un bărbat cu înfăți
șare asiatică.

Pasagerii au fost evacuați 
din stație, aceasta fiind încon
jurată de poliție, care a solici
tat și închiderea a două linii 
de metrou.

Informații neconfirmate, ci
tate de Sky News, indică fap-

Polițiști în stația de metrou Stockwell din Londra, după ce sus
pectul a fost UCis (Foto: EPA)

tul că suspectul era implicat 
în atacurile comise joi la Lon
dra.

Scotland Yard a confirmat 
atât producerea incidentului, 
cât și faptul că suspectul a 
fost ucis, iar presa britanică 
afirmă că polițiștii au ordin

să deschidă focul în cazul în 
care consideră că un suspect 
se pregătește să detoneze o 
bombă.
Preventiv

Tot ieri la prânz, poliția a 
înconjurat și o moschee din

Britanii
estul Londrei, în urma unei 
amenințări cu bombă, însă 
geniștii nu au găsit nici un 
indiciu privind amplasarea de 
explozibili în zonă, iar alerta 
a fost ridicată.

Incidentele de ieri au avxjft 
loc a doua zi după ce sistemul 
de transport în comun londo
nez a fost ținta a patru tenta
tive de atentat - trei în stații 
de metrou și una într-un 
autobuz aflat în estul Londrei. 
Poliția caută mai mulți sus- 
pecți și a anunțat că indicii
le rămase la locul producerii 
atacurilor oferă informații 
importante pentru ancheta 
asupra atentatelor din 7 iulie, 
soldate cu 56 de morți și 700 
de răniți.

în noaptea de joi spre vi
neri,‘Brigăzile Abu Hafs Al- 
Masri, aceeași organizație ca
re și-a atribuit și responsabili
tatea atentatelor de la 7 iulie, 
a revendicat și atacurile de 
joi de la Londra.

Turbulente în sânul
■ Diverse personalități 
din partid îl vor pe 
Stolojan în locul lui Călin 
Popescu Tăriceanu.

București (MF) - Joaca de- 
a demisia a premierului Călin 
Popescu Tăriceanu a declan
șat o serie de turbulențe în 
sânul Partidului Național Li
beral.

Fostul președinte liberal 
Valeriu Stoica declara marți 
că premierul Călin Popescu 
Tăriceanu ar trebui să demi
sioneze urgent și să fie înlo
cuit cu Theodor Stolojan pen
tru a salva imaginea PNL și 
a Alianței D.A. El a spus că 
„performanțele” premierului 
afectează poziția PNL pe sce
na politică și că, în aceste

O
condiții, numirea lui Stolojan 
în fruntea Guvernului este 
singura varianta pentru refa
cerea credibilității partidului.
Pregătit să se implice

în urma declarației lui Stoi
ca, Theodor Stolojan - actual 
consilier prezidențial - a de
clarat, joi, că este pregătit să 
se implice într-un eventual 
proces de schimbare în PNL, 
dacă organizațiile județene 
ale partidului consideră că el 
ar putea juca un rol într-o 
asemenea acțiune.

Vicepreședintele PNL, Mo
na Muscă, susține, la rândul 
ei implicarea activă a lui 
Theodor Stolojan în viața 
PNL.

Fostul președinte al PNL, 
Theodor Stolojan, a fost un

foarte bun premier și lider de 
partid și trebuie implicat în 
proiectele viitoare ale acestei 
formațiuni politice, a decla
rat, ieri vicepreședintele libe
ral Gheorghe Flutur.

Gheorghe Flutur consideră 
că în această perioadă în care 
au apărut mai multe discuții 
în interiorul partidului, „Tă
riceanu trebuie să aibă o dis
cuție cu Stolojan, o discuție 
în forurile PNL pentru a găsi 
cea mai bună soluție ca par
tidul să-și mențină credibili
tatea și poziția de locomotivă 
în Alianță”.

Revenirea lui Theodor Sto
lojan în fruntea PNL sau nu
mirea lui ca prim-ministru es
te imposibilă, a declarat, ieri 
președintele PNL București, 
Ludovic Orban.

în greva foamei
Washington (MF) - Un 

număr de 52 de prizo
nieri de la Guantanamo 
au intrat în greva foa
mei, în semn de protest 
față de condițiile de de
tenție, au anunțat, joi, ( 
surse militare. în cen
trul de detenție de la 
Guantanamo se află 510 
prizonieri. Deținuții ca
re au intrat în greva foa
mei au refuzat până în 
prezent cel puțin nouă 
mese, potrivit surselor. 
„Este vorba despre o ac
țiune spontană a unor 
prizonieri, pentru a pro
testa față de menținerea 
lor în detenție”, preci
zează, un comunicat al 
responsabililor militari 
de la Guantanamo.

Anchetat pentru conspirație
Amman (MF) - Fostul mentor al lideru

lui al-Qaida din Irak, arestat la începutul 
lunii iulie în Iordania, face obiectul unei 
anchete pentru „conspirație”, a anunțat o 
sursă judiciară.

Potrivit sursei, Isam al-Barqawi. cunos
cut drept Abu Mohammed al-Maqdesi, „este 
menținut în detenție pentru o perioadă de 
15 zile, care poate fi prelungită, la ordinul 
procurorului de stat, în cadrul unei anchete 
pentru conspirație în scopul comiterii de 
acțiuni subversive”.

Nu i-a ieșit pasiența

Simeon refuza să 
participe la guvernare

Sofia (MF) - Premierul bulgar în exerci
țiu, Simeon de Saxa Coburg-Gotha, a anun
țat, ieri, că refuză ca partidul său de cen- 

tru-dreapta să facă parte din- 
tr-un guvern de coaliție con
dus de Partidul Socialist, ca
re a câștigat alegerile din 
iunie.

„Mișcarea Națională Sime
on II (MNS II) a decis să nu 
participe la guvernare alături 
de PSB”, a anunțat el, cu 
ocazia unei reuniuni a par
tidului său.

Acest refuz îl va constrânge pe liderul 
PSB, premierul desemnat Serghei Stanișev, 
să formeze un Guvern minoritar, consideră 
analiștii.

Consiliul politic al MNS II a decis ca for
mațiunea să intre în opoziție, „pentru a-și 
respecta angajamentele electorale și a men
ține orientarea europeană a Bulgariei”, au 
declarat membri ăi MNS II.

■ Traian Băsescu s-a 
declarat nemulțumit de 
modul în care s-a 
renunțat la anticipate.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu a decla
rat, joi, la deschiderea cursu
rilor unei universități de va
ră, că a fost și încă mai este 
un susținător al alegerilor an
ticipate, pe care le consideră 
necesare, și s-a declarat ne
mulțumit de modul în care 
s-a renunțat la anticipate.

„Nu vom putea negocia la 
nesfârșit legile cu PSD pentru 
că exact în această zone este

Simeon II
(Foto: arhivă)

Cât timp voi fi om 
politic cu respons
abilități, nu voi 
accepta o alianță 
cu PRM sau cu 
PSD.

Traian Băsescu

............. ............... . ............
nevoie de intervenție eficien
tă^ Țara este și ar fi rămas 
stabilă în accepțiunea euro
peană și dacă s-ar fi declanșat 
procedura alegerilor anticipa
te”, a spus șeful statului.

Băsescu s-a declarat nemul
țumit de modul în care s-a re
nunțat la ideea alegerilor an
ticipate. „Sigur, ne-am agățat

de momentul emoțional al 
inundațiilor, justificând sacri
ficarea șanselor unei guver
nări extrem de puternice care 
să-și atingă obiectivele. Este 
și asta o viziune de om politic 
și nu poate fi refuzată. Este 
o alternativă. Cred că anul vi
itor, anticipatele vor fi inuti
le, ca obiectiv. Nu se vor mai 
putea justifica. Anul aceste e- 
rau justificate pentru o guver
nare fără compromisuri”, a 
mai spus președintele Traian 
Băsescu.
Fără alianțe

în privința realizării unui 
guvern de uniune națională, 
Băsescu a spus: „Cât timp voi 
fi om politic eu responsabili
tăți, niciodată nu voi accepta 
o alianță cu PRM sau cu PSD, 
până când acest partid nu se 
curăță”.

„între mine și PSD distanța 
este mult prea mare și pri
vind modul în care vedem Ro
mânia. Eu nu pot s-o văd prin 
sintagma dragă unui fost pre
ședinte de stat care cere să ne 
unim toți. în ce să ne unim? 
Poporul a dat un vot pentru 
a veni cineva să curețe țara 
de corupți. Un guvern de uni
une națională închide acest 
subiect, iar eu nu pot fi de 
acord să fie închis în timpul 
mandatului meu”, a mai spus 
președintele.

Arestări Polițiștii israelieni de frontieră au arestat, 
ieri, lângă Ramallah, mai mulți protestatari care se opun 
retragerii coloniilor. (Foto, epa)
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• Problema indemnteațiiter. Ministrul 
Gheorghe Barbu și-a retras propunerea po
trivit căreia indemnizația pentru viitoarele 
mame, scădea de la 85% la 35% din salariul 
mediu brut anual. în locul ei, MMSS, a venit 
cu trei propuneri care vor fi analizate. (T.S.)

• teromentatie aprobata, cl ai orașului 
Hațeg a aprobat recent documentația tehni- 
co-economică necesară pentru extinderea 
conductei de gaze naturale cu presiune re
dusă, în vederea racordării la rețea a imobile
lor de pe străzile N. Titulescu, Viilor, 1 Mai, 
M. Eminescu și Hunedoarei. (D.l.)

Final la titularizare

Am o dilemă. Dacă Coana Justiția și tot nea

mul ei sunt orbi, iar banii n-au miros, de unde 
dracu' știe judecătorul câtă șpagă ia? Și totuși, 
cred că la câte povestiri cu judecători prinși în 
„șpagat" bântuie România, ai noștri, își ridică 
bentița de pe ochi (asemeni traseistelor 
fustițele) de fiecare dată când aud clinchet de 
arginți. Spre deosebire de judecătorii de prin 
statele alea de unde, o dată pe an, ne vin și 
'nouă mirosuri de democrație, și care au 
învățat că unde-i lege nu-i tocmeală (a se citi 
șpagă). Astfel, am ajuns în situația în care 
oamenii, mor pur și simplu, prin Tribunale 
așteptând o sentință judecătorească. Spre 
exemplu, numai ieri, Ovidiu Tender (banditul 
ăla despre care vorbea Băsescu și care n-a 
pățit nimic) a reușit să întoarcă pe loc o 
sentință de executare silită. Adică a găsit un 
judecător care a anulat executarea. Ținând 
seama de faptul că la această dată prin tri
bunale nu găsești un judecător nici să tragi cu 
pușca nu poți să nu te-ntrebi de unde mama 
naibii a găsit Tender unul.

Deva (R.I.) - Peste 450 de 
posturi au fost ocupate în ur
ma concursului de titulari
zare din 18 iulie.

Notele primite de candidați 
s-au încadrat între 1,3 (edu
cație fizică și sport) și 9,80 
(învățători).

Rezultatele afișate ieri a- 
rată că peste 80 de candidați 
au primit note sub 5, în timp 
ce note foarte bune s-au înre
gistrat la limba română, unde 
din cei 40 de candidați cinci 
au luat note peste 9, doar 2 
având sub cinci.

Răspunsul îl vom afla, vorba lui Băsescu, 

peste 50 de ani.

Invitați și public

La Educație Fizică și Sport 
din cei 33 de candidați, 20 au 
avut note sub cinci aici înre- 
gistrându-se și cea mai mică 
notă din concurs.

Cei care sunt nemulțumiți 
de notele primite pot depune 
contestații în perioada 23 ■ 25 
iulie.

Repartizarea candidaților 
pe posturile libere din învăță
mântul preuniversitatr începe 
la 27 iulie și se va încheia în 
9 august, cu ședința publică 
pentru posturile de suplini
tori.

Deschiderea festivă a conferinței

Terapii alternative
■ S-a deschis ediția a 
IV-a a Conferinței inter
naționale de medicină 
populară și naturistă.

Deva (V.R.) - Sala mare a 
Casei de Cultură Drăgan 
Muntean Deva găzduiește tra
diționala conferința, care pre
zintă o multitudine de tera
pii alternative.

Deschiderea s-a realizat 
prin muzică dăruită de Ghe
orghe Iovu. în programul zilei 
au mai figurat prelegeri 
despre astrologie, medicina 
Su Jok, fitoterapie, bioener- 
goterapie ș.a.
Work-shop-uri

în paralel cu lucrările con
ferinței, în sala mică s-au

' ■ '.K<’ M-te;
iS

WSrf“W.‘W W» W» 'W.IW MW "W

Disciplina C; ndidați Note sub 5
Matematică 40 9
Enqleză 35 6
Istorie 27 2
Educatoare 28 3
Chimie 4 2
Institutori 252 10
Biologie 17 2
Terapii 
educaționale 7 3
Fizică 12 7
Muzică 5 0
Franceză 8 0
Tehnologie 22 " S C'Kl fc.

—

diverse teme, pe tot parcursul 
conferinței. în completare au 
fost prezentate standuri care 
completează imaginea diver
selor terapii, începând cu cele 
naturiste și încheind cu meto
de de diagnostic și

Azi, în programul con
ferinței, figurează ziua spon
sorului principal Ancu Dincă 
și sunt așteptați foarte mulți 
medici alopați, de la cei de 
familie până la academicieni. 
Moderatorul anunțat e prof, 
univ. dr. Gheorghe Neagoe, 
iar medicii sosiți din toată 
țara vor prezenta rezultatele 
obținute în tratarea dife
ritelor afecțiuni cu dispozi
tivele celui care i-a invitat și 

led, în pre
zenta auto
rităților locale 
și județene, a 
fost inaugurată 
intersecția de la 
Sântuhalm, din
tre Drumul 
National 7 și 
Drumul Județen 
687, spre 
municipiul 
Hunedoara. 
Lucrarea a fost 
executată de 
către Direcția 
Județeană a 
Drumurilor RA 
Deva, prin 
recepția obiec
tivului elim- 
inându-se imul 
dintre punctele 
periculoase de 
pe DN 7.

(Foto: Traiân Mânu)

Furt din tren
Deva (M.T.) - Un grup j 

de persoane au frânat au
tomat și neautorizat, tre- | 
nul de marfă nr. 21513, de * 
pe ruta Tg. Jiu - Petro- I 
șani, joi seara. A fost 
prins în flagrant Nicolae 

i M., de 25 ani, din Petro
șani, fără ocupație și an
tecedente penale, în timp 
ce sustrăgea fier vechi 
dintr-un vagon. A fost 
blocată circulația, între j 
Stația C.F.R. Livezeni și 
Halta Strâmbuța, fiind 
întârziate 8 trenuri..

cu aparatură de ultimă oră.
Ziua confirmărilor
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•'-Ut ‘RO TV ;J ANTENA 1 ( HBO
7® Ceasul deșteptător. 

Emisiune interactivă de , 
divertisment și 
informații

820 Teleshopping 
830 Desene animate:
□ diixd Disney 

930 Mic; da' voinic 
10® Ora poveștilor 
11 ® Armonii ti natură 
1130 Miss World România 
12® Marcă înregistrată 
12:50 Orizont 2007 
13.45 Jurnalul TVR. Meteo.

Sport
14® Formula 1: Calificări: 

Marele premiu al Ger
maniei. Comentator și 
redactor Victor Boni- 
faciu. Transmisiune 
directă

15:00 Cronica 
anilor risipiți

16.00 Buriadi 
1700 Dincolo de hartă 
1730 Spectacolul lumii 

...văzut de loan Grig- 
orescu

1800 Teleenddopedia
1900 Jurnalul TVR. Meteo, t 

Sport

2030 Neveste 
g Asperate (serial, SUA 

2004). Cu: Teri Hatcher, 
Marcia Cross, James 
Denton, Eva 
Longoria

2200 Profesioniștii fa 
vacantă

2300 Jurnalul TVR. Meteo. 
Sport

23:15 Concert extraordinar 
Tharion. Realizatori: 
Dan Banu și Doru lones- 
cu. înregistrare 

O&i Joc dublu (thriller, 
jjSUA, 1994). Cu: Patrick 

Bergin, Jennifer Tilly, 
Kelly Preston, Matt 
Craven.

225 Jurnalul TVR. Meteo. 
Sport (reluare)

325 hțreriul simțurilor 
E3 (erotic, Japonia, 

Franța, 1976). 
Cu: Eiko Matsuda, 
Tatsuya Fuji, Aoi 
Nakajima.
Regia Nagisa 
Oshima.

630 Cucerirea Angliei (relu- 
S are)

830 Tazmania. Episodul 13 
900 Desene animate: Poke- 
□ mon, episoadele 67, 68 

10® Jack, agent secret, 
H episodul 14. Cu: Bruce 

Campbell, Angela Marie 
Dotchin, Stuart Devenle, 
Stephen Papps 

1030 0 familie trăsnită 
11® țestoasa Mel (aventuri, 

Fă SUA, 1998). Cu: Ernest 
Borgnine, Julie Hagerty, 
Greg Evigan, Jack 
Scalia, Bug Hall 

12:50 Stiri ProTv 
1300 îngerii nop|ii, episodul 

012. Cu: Ashley Scott,
Dina Meyer, Rachel > 
Skarsten, Shemar
Moore

1400 Las' pe Beaver (come- j 
Hdie, SUA, 1997). Cu:

Chris McDonald
1600 Novicele (comedie, 

Q SUA 1990). Cu: 
Matthew Broderick

1825 Te vezi la Știrile ProTv > 
18:55 Știrile Sportive 
1900 Știrile ProTv. Sport

2030 Rătăcit th jutgla dvi- 
nRzațiet (aventuri, 

SUA 1999). Cu: Riley 
Smith, Michele Greene, 
Fred Dryer, Courtney 
Peldon, Daniel Baldwin. 
Un urs grizzly este găsit 
intr-un mic oraș mon
tan. Câțiva localnici 
se strâng și hotărărăsc 
să-l împuște.

2230 Lupul (thriller, SUA 
011994). Cu: Jack Nichol

son, Michelle Pfeiffer, 
James Spader, Kate Nel- 
ligan, Richard Jenkins. 
Jake Nicholson, într-un 
rol de excepție, îl 
întruchipează pe Will 
Randall, redactor la o 
cunoscută editură.

1:15 Rătădt m jungla
13 civilizației 

(aventuri, SUA 
1999).
Cu: Riley Smith, 
Michele Greene, 
Fred Dryer, 
Courtney Peldon

600 Agenția de detectivi
H (polițist, SUA 1984).

Cu: Loni Anderson, Lyn
da Carter, Eileen, 
Heckart, Walter 
Olkewicz, Leo Rossi. 
Carole Stanwyck și Syd
ney Kovyck nu au nimic 
în comun, sunt diferite 
precum ziua și noaptea.

730 Gillette World Sport 
800 Jetix. Jim Button.

Prințesa Sissi 
10:00 Casa de piatră 
1030 Roata de

rezervă 
11® Vreau și eu 
12:00 Explorări 
1230 Comedia animalelor 
1300 Știri 
13:15 Disparijil (reluare) 
14:15 întâlnire cu fata

Q președintelui (comedie, 
SUA, 1998). Cu: Dabney 
Coleman

1630 Spencer (polițist, SUA 
131994). Cu: Robert Urich, 

Avery Brooks, Nathalie 
Radford

1840 Săptămâna financiară 
1900 Observator

3)30 Nid o vorbă (dramă, 
(3 SUA 2001). Cu: 

Michael Douglas, Sean 
Bean, Brittany Murphy, 
Skye McCole Bartusiak, 
Guy Tony.

2230 Law & Order Special 
El Victims Unit

Cu: Christopher Meloni, 
Mariska Hargitay, 
Richard Belzer, Diane 
Neal, Dean Winters, Ice- 
T, B.D. Wong 

2330 Cântec de leagăn 
(thriller, 1998, SUA). 
Cu: Jessica Lange, 
Gwyneth Paltrow, 
Johnathan Schacch, 
Nina Foch. Helen a 
întâlnit bărbatul 
mult visat Jackson Bar
ing are toate calitățile 

pe care 
ea și le-a dorit: e 
rumos, iubitor, 

provine dintr-o 
familie bună și îl 
așteaptă un viitor 
strălucit

! 600 Pericol absolut

0 (acțiune, SUA 2002). 
Cu: Ben Affleck, Mor
gan Freeman

800 0 familie ai probleme s 
H (comedie, SUA 2002).

Cu: Adoni Maropis, Jen
nifer Gareis

935 Valentin (dramă, 
H Argentina, 2002). Cu: 

Carmen Maura, Alejan
dro Agresti, Rodrigo 
Noya, Julieta Cardinali 

1100 Fete de bani gata
H (comedie, SUA 2003). 

Cu: Brittany Murphy
, 1235 Iubire interzisă (dramă,

H Estonia, 1999). Cu: Kei- ’ 
th Carradine

• 1425 Poftiți la masăl (come- s 
J O die. Franța, 2003). Cu: r 

Daniel Auteuil
t 16:15 Vedete la Hollywood: r. 

Leonardo Di Caprio
16140 Școala vieții (comedie, !

Q Canada, 2005). Cu: 
David Paymer, John 
Astin, Andrew Rob^

‘ 1835 Cum să scapi de un tip j 

’ 0 In 10 zile (comedie,
SUA 2003)

>030 Joey Episodul 23-Joey 
El și despărțirea

21® Dumnezeu pentru o zi
3 (comedie, SUA, 2003). 

Cu: Jim Carrey, 
Morgan Freeman, 
Jennifer Aniston, 
Philip Baker Hall, 
Catherine Bell. Regia: 
Tom Shadyac

2240 Pericol ateolut

H (acțiune, SUA 2002). 
Cu: Ben Affleck, Mor
gan Freeman, Bridget 
Moynahan, Liev 
Schreiber, James 
Cromwell. Regia: Phil 
Alden 
Robinson

«Sylvia (dramă. Marea 
Britanie, 2003). Cu: 
Daniel Craig, Gwyneth 
Paltrow, Jared Harris, 
Michael Gambon, 
Blytiie Danner. Regia: 
Christine Jeffs
Fantomele adâncurilor 

(horror, SUA 2002). Cu: 
Matthew Davis, Bruce

7:00 Pescar hoinar
730 Top sport Culturism și

Fitness
830 Teleshopping
830 Universul cunoașterii ; 
9:00 Enigme to Carpafi 
930 Arta lui Noe 

10:® Natură și aventură 
1030 Oala sub presiune.

Conflictul între generații 
mereu în actualitate 

12:® Televiziunea, dragostea : 

me®
1330 Agenția de plasare. s 

Finala unui concurs de ’ 
angajare între doi corn- » 
pețitori.

1430 Aventuri secrete 
1430 Fascinația modei 
1530 Centrul de frumusețe i

O (dramă, Itlia, 2001).
Partea a ll-a. Cu: Stefa- j 
nia Sandrelli, Vima Lisi, '[ 
Giuliana de Sio, Cateri
na Vertova

16:45 TVR 2 - Recreează 
lumea la 

1730 Via sacra 
1830 Miracole 
1930 Europa pur

și simplu

2&0O Miss Plaja. Prezintă
Cătălin Măruță.
Concurs de 
frumusețe într-un pro
gram estival în care vor 
evolua concurente la 
titlul de Miss plaja ce 
va fi desemnat in 28 
august. Realizator Car
men Movileanu și 
Ștefan Stănescu 

2130 Jurnalul TVR 
2230 Angel Falls 
2330 Rătăciți to deșert 
»(dramă, SUA 1996).

Cu: Scott Plank, 
Melora Walters, 
James Russo, Luke Per
ry, Eric Roberts. Regia 
Michael Covert Deșertul 
e un loc 
singuratic pentru cei 
care trăiesc acolo și 
pentru cei care-l 
traversează 

045 Nemuritoarea 
135 Muzica la maxim 
235 Centrul de frumusețe 
U (dramă, Italia, 2001)

730 Tradițiile 
românilor 
(reluare)

730 Teleshopping 
8® Sheena
930 Conan, 

aventurierul 
9:55 ANDOgrafia 

zilei
10:® Desene

EJ animate 
1030 Sport, dietă 

și o vedetă 
1130 Motor 
1130 Viteză 

maximă 
1230 Sărit de 

pe fix 
1230 Ce vor fetele 
1430 Dragoste

(3 regăsită (dramă, SUA 
1999). Cu: Rebecca 
De Momay, Keith Carra
dine, Ellen 
Burstyn. Regia: Glenn 
Jordan

1630 Schimb de mame (relu
are)

1730 Viată de vedetă 
1830 Focus 
1930 Special, documentar

2M0Guinness-Lumea 
recordurilor 

2130 Poliția to acțiune 
2230 Partea întunecată a

1 soarelui (dragoste, 
coproducție, 1997). 
Cu: Guy Boyd, 
Brad Pitt, Cheryl 
Pollak. Regia: Bozidar 
Bota Nikolic. Rick 
(Brad Pitt) suferă 
de o foarte rară 
boală a pielii, care 
îl condamnă la 
nefericire. Dacă se 
expune cât de puțin la 
soare, se îmbolnăvește 
și moare. Pentru ca să 
fie protejat, Rick este 
obligat să-și acopere 
trupul - din călcâie 
până în creștetul capu
lui - cu un material 
subțire de piele 

030 Jaffa stil italian 
țgfacțiune, Marea bri

tanie, I960). Cu: 
Michael Caine, Noel 
Coward, Benny Hill

7:® Jesus
8:15 Culoarea păcatului

El (Brazilia, 2004) 
(reluare) 

9:15 Lori 
10:15 Minciuna (Mexic,
01998). Cu: Kate del 

Castillo, Guy Ecker, Eric 
del Castillo, Karla 
Alvarez, Rosa Maria 
Bianchi, Sergio Basanez 

12:15 Amazoana Cu: Sergio
El Goyri, Karime 

Lozano,Eric del Castillo, 
Otto Sirgo, Ludwika 
Paleta, Roberto Balles
teros

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

Streignard, Juan Pablo 
Raba, Hilda Abrahamz, 
Flavio Caballero, Norkis 
Batista, Jeronimo Giles 

14:15 Fetele Gilmore (reluare) 
1530 Sărmana Maria. Cu:

0 Thalia, Fernando Colun
ga, Itati Cantoral 

17:25 Vremea de acasă 
1730 Poveștiri adevărate 
18:® Rețeta de acasă 
18:10 Pariul iubirii

2030 Numai iubirea - tele-
0 novela din spatele 

ta lan mia Ici LCIcl lUvClCl
2130 Ciocolată cu piper

g (Brazilia, 2003). 
Murilo Benicio (Danilo), 
Mariana Ximeneș 
(Ana Francisca Mariana 
da Silva Canto e 
Mello), Priscila 
Fantin (Olga Gonțalves), 
Elizabeth Savalla 
(Jezebel), Drica Moraes 
(Mârcia)

2330 Culoarea păcatului
0 (Brazilia, 2004). 

Cu: Tais Araujo 
(Preta de Souza), Rey
naldo Gianecchini (Paco 
tambertini/Apolo 
Sardinha), Giovanna 
Antonelli (Barbara 
Campos Sodre), Lima 
Duarte (Afonso 
Lambertini), Ney 
Latorraca (Eduardo 
Campos Sodre) 

0:® Fetele Gilmore
El (reluare)

®30 Apropo TV M:® 
Teleshopping ®:15 Batman 
(reluare) M45 Teleshopping 
10:® Cei mai frumoși ani 
(serial) 11:® Povești din lu
mea gemenilor (documentar) 
11:30 Descoperă România 
11:55 Teleshopping 12:10 
Misterele planetei albastre (r) 
13:® Teleshopping 13:15 
Nikki (serial, r) 14:® Baby
lon 5: Chemarea la luptă (r) 
16:® Cheers (s) 17:® Mis
terul din Caraibe (polițist, 
SUA 1983) 19® Telefonul de 
la miezul nopții (serial) 20® 
Zestrea domniței Ralu (acți
une, România, 1970) 22:15 
Profiler: Psihologia crimei (ser
ial) 23:15 Clanul Soprano (ser
ial) ®:30 Sfinxul (aventură, 
coproducție, 1981) 02:45 Pro
filer: Psihologia crimei (serial, 
r) 03:30 Clanul Soprano)

EUROSPORT
930 Sporturi extreme: 

Magazinul YOZ 
10® Cidism: Turul Franței. 
11® Natație: Campionatele 

Mondiale, la Montreal, 
Canada: Sărituri fa apă 

12® Atletism: Circuitul Su
per Grand Prix - mitin
gul de la Londra, Ma
rea Britanie (reluare) 

13:45 Cidism: Tuiul Franței. 
1445 Motoddism: CM 
15:15 Motoddism 
16® Cidism: Tuiul Franței. 
19® Fotbal: CE de tineret

U-19, fa Irlanda de Nord 
2130 Fotbal: CE de tineret

U-19, fa Irlanda de 
Nord. Anglia - Norveg
ia (live) 

23® Cidism: Turei Franței.
Etapa a douăzecea.

0® Natație: CM la Mon
treal, Canada: Sărituri 
fa apă (live)

1® Știri: Ediția speaală a 
știrilor Eurosport 
(reportaje)

1:15 Natație: Campionatele 
Mondiale, la Montreal, 
Canada: înot sincron 
(reluare)

130 Natatie: CM

ANTENA 1 TVR 2 iBSOMA TV ACASĂ
7® Universul crednței
830 Desene animate Clubul 

(3 Disney
930 Cutia fantastică 

10® Profesioniștii (r) 
11® Stele... de dna stele (r) 

Prezintă: Laura Mihăluș 
și Cosmin Cemat Regia 
Tudor Mărăscu. Realiza
tor loan Duma.

12® Via|a satului 
13® Agenda politică

Comentator politic losif 
Boda

13:45 Junal TVR Sport Meteo 
14® Dănutz s.r.L Cu Dan 

Bitman
1455 Formula 1: Marele Pre

miu al Germaniei. Anul 
trecu cursa a fost 
câștigată de Michael 
Schumacher, acesta 
fiind urmat pe podium 
de Jenson Button și de 
Fernando Alonso.

17® Tezaur 
fbldoric

1850 Tragerile loto 6-49 și 
Noroc

19® JumaM TVR Sport 
Meteo

2030 Laganfere (aventuri, 
0 Fran|a, 2003) Ultima 

parte.
22® Garantat 100% 
23® Jurnalul TVR Sport 

Meteo
23t15 Regain războWcă
0 istoric, coprod, 2003) 

.Cu: Alex IGngston, 
Steven Waddington, 
Emily Blunk Leanne 
Rowe, Ben Faulks. 
Regina celtică Boudica, 
alături de supuși și fam- 
ie, luptă cu înverșunare 
împotriva romanilor. E 
nu numai 
o cronfruntere între 
două forțe, dar și 
frrtre două civilizații. 
Naivi, curajoși, slab 
organizați 
|n cu greu piept 
armatelor romane.

1® Natațje Campionatul 
Mondial de la 
Montreal (live)

».an tu»

630 țestoasa Mei (r)
830 Desene animate: taz- 
□ mania
9® Pokemon

10® las' pe Beaverl (come- 
H die, SUA 1997, r) 

12® Parte de carte Realiza
tor Cristian Tabără

1250 Știrile PRO TV 
13® Bucătăria lui Radu 
1330 frați Julea Emisiune de 
0 divertisment

14® Născut DJ Cu: Dan
0 Cortese, Bianca Kajlich, 

Cari Anthony Payne, 
Tammy Townsend. Dan 
Cortese este Jimmy Cox, 
cel mai trăsnit DJ, care 
are de înfruntat cea mai 
dură provocare a vieții 
lui: paternitatea. Aceas
ta în situația în care 
acasă, Jimmy trebuie să 
se poarte ca un adult, 
iar la radio este plătit 
pentru a se ține de șotii 
copilărești.

17.® Vrei Tea ia Teol 
1830 Zâmbete frrtr-o pastilă 
18:55 Știrile sportive 
19® Știrile ProTV Vremea

20:15 Medul taptății 
fi (acțiune, coprod, 

1986) Cu: Jet Li, 
Kurt Roland Petersson, 
Jia Song, Paulo 
Tocha, Erkang Zhao. 
Maestrul artelor

' marțiale Jet Li își face 

debutul ca regizor 
odată cu pelicula 
"Bom to defence*. 
Acțiunea se desfășoară 
fa anul 1945, la 
sfârșitul celui de-al 
doilea război mondial, 
când Jet, un ofițer fa 
rezervă al armatei 
chineze se întoarce fa 
orașul natal Tsing Tao 
lenfru a începe o 
riață nouă.

2230 Fete cu Npid Ultimul 
Ehpisod

’ 23® Onoare de hoți 
0 (comedie neagră, SUA 

1999)
1® Meciul dreptă|H

1 OAT»

7® Concurs interactiv 
8:00 Dtsene i narrate 

10:15 întâlnire cu fata 
i'3 președintelui (comedie, 

SUA 1998, r)
> 12® Dispariții 

13® Știri
< 13:15 Misiunea casa 

14® Reguli personale 
fi (dragoste, SUA 1998) :

Cu: Melissa Gilbert, 
Jeremy Sheffield, Lor
raine Pilkington. La 
suprafață, Meredith Sil
ver pare să aibă tot - 
creier, frumusețe și 
bogăție. Cu o carieră de 
succes ca manager de 
hotel ce-i permite să se 
plimbe în toată lumea, 
Meredith duce o viață 
pe care și-ar dori-o orice 
femeie. Dar de ce 
coșmarurile o trezesc în ! 
mijlocul nop(ii7 Și ce-i i 
mai important, de ce 
Meredith nu poate lăsa j 
garda jos?

16® Duminica fa familie 
1840 7 zile 
19® Observator

2030 Spoit Meteo 
20:15 Duminica h familie

Ultima parte 

2230 Observator 
2330 Secretul tinereții (SF, 

13 SUA 1994)
Cu: Lindsey Haun, 
Michael Biehn, Tobin ;

T ’Bell, John de Lancie, 
lisa Collins, Michael j

s Barres, John 
Kapelos. După ce o 
fetită este infectată 
cu o substanță 
extraterestră, efectele 
uluitoare atrag atenția ; 
ilustrului om de știință 
Newmeyer. Joe Keyes, 
expert în securitate, tre
buie să se alieze cu ciu
data soție a doctorului 
la s-o protejeze pe 

tijă și pe mama ei1 de ’ 
Newmeyer, care nu se 
tiă fa lături de la nimic * 
ca să obțină ceea 
ce dorește.

IKtt UJ raan» 4» «fetrafe

6.® Frizeria (Comedie, SUA 
Q2002)

745 A zecea vară (Come- 
** die, Germania, 2®3)

925 Joey Ep. 23 - Joey și
0 despărțirea

950 întoarcere pe Tărâmul
Ode Nicăieri (Animație, 

SUA 2002) Voci: Corey 
Burton, Harriet Owen 

1135 Pisica doamnei Ash-
13 boro (Aventuri, Canada, 

2003) Cu: Shirley
- Knight, M. Ontkean, 

Ellen Page, Lori Hallier, i 
Shirley Knight 

1235 Parteneri de viată (Co-
IS medie, Australia, 2004) ■.

14:15 Vedete la Hollywood: 
Jackie Chan 

1445 Fereastra de vizavi
O (Dramă, Italia, 2003) 

Cu: Giovanna Mezzo- 
giomo, Massimo Girotti 

1630 Tipic masculin (Come-
13 die, SUA 2®3) Cu: 

Julia Stiles, Jason Lee, 
Selma Blair, James 
Brolin, Shawn Hatosy 

18:15 Frizeria (Comedie, SUA 
£*2002)

2030 A fost odată In Mexic
13 (Acțiune, Mexic, 2003) 

Cu: Salma Hayek, John
ny Depp, Antonio Ban
deras, Mickey Rourke, 
Eva Mendes, Danny Tre
jo

2145 Al naibii tratamentl 
(3(Comede, SUA 2003) 

Cu: Adam Sandler, Jack 
Nicholson, Marisa 
Tomei, Luis Guzmăn, 
Allen Covert

2330 Carnivale Ep. 22 -
El Cheyenne, WY 

025 Laaimi din soare
O (Dramă, SUA 2®3) 

Cu: Bruce Willis, 
Monica Bellucci, 
Cole Hauser, 
Eamonn Walker, 
Nick Chinlund, Johnny j 
Messner. Locotenentul 
lie marină Waters 
(Bruce Willis) e trimis în 
Nigeria. Guvernul 
democratic a căzut, 
îar a mnrliieS fla

7® Miracole 
El (reluare)

8® Teleshopping 
830 Medalion 

fbldoric 
9® Ferma

10® Pescar 
hoinar

1030 împreună pentru 

natură
11.® H... ora 

Prichindeilor
12® Două roți 
1230 Magazin, fT 
13® Atenție, 

se cântă I 
14® <~a<a mea 
1430 Poftă

Qbunăl 
15® Secrete

CI regale
1530 Lois și Clark ■ noile 
0 aventuri ale lui Super

man
1625 Români 

rafa Tenerife
17® Amy 
18® Farmece 
19:00 Dosarele

□ secrete 
ale KGB

2M0Atias 
2030COOLme fcoac, s 
2130 Jurnalul TVR Sport

Meteo
22® Lege șl ordine 
23® Evita Peron (dramă, 

0 SUA 1981) Ultima 
parte. Cu: Faye 
Dunaway, James 
Farentino. Faye 
Dunaway o inter
pretează pe Eva Duarte 
Peron, femeia-fager, 
femeia-monsfru, 
poate cel mai 
controversat personaj 
politic din istoria 
tânără a Argentinei. 
Eva cea cu origini 
umile, dar cu o voință 
de fier, a ajuns 
actriță populară, dar 
mediocră, apoi întâia 
doamnă a țării, prin 
căsătoria cu Juan 
Peron, ofițerul politician 

050 Agenfla deplasare (r)

7® Minister
730 Teleshopping 
8® Sheena 
8:55 ANDOgrafia 

zilei
9® Tradițiile românilor 
9:30 Tîbanu pescuieșteși 

vânează 
10® Puzzle Thea 
1030 Filmul & 

Televiziunea 
* 11® Casa noastră 
{ 1130 Teleshopping 

s 12® Sărit
0 de pe fix 

1230 Academia 
mămicilor 

13® Pet Show 
1330 Levintza prezintă 
14® Vino, mamă să mă 

vezi!
15® Totul pentru 

tine (r) 
17® The Flavours 

3 bucătari 
1730 Viată 

s 0 de vedetă 
j 18® Focus Primele știri ale 

seriil
> 1830 Capital TV 

19® Documentar 
f

2030 Guinness Lumea recor
durilor

21® Euratombola 

2330 Misterul almei din
13 Manhattan 

(comedie neagră, 
SUA 1993) Cu: 
Woody Allen, Diane 
Keaton, Jerry Adler, 
Lynn Cohen, 
Ron Rifkin, Joy 
Behar. Larry (Woody 
Allen) și 
Carol (Diane Keaton) 

1' sunt, în aparentă, 
, doi oameni foarte nor

mali care locuiesc fa 
New York și care toc
mai și-au trimis fiul la 

; x colegiu.
130 Documentar 
230 Guinness ■

Lumea recordurilor. 
Recordurile cele mai 
uimitoare vor 
fi bătute fa direct fatr- 

jun spectacol plin ce

7® Rețeta de Acasă 
7:30 Club 70D Teleshopping 
8:15 Culoarea păcatului (r) 
9:15 Acasă fa bucătărie (r) 

10:15 Minciuna
SCu: Kate del Castillo, 

Guy Ecker, Eric del 
Castillo, Karla Alvarez, 
Rosa Maria Bianchi, 
Sergio Basanez

11:15 Adevărul 
despre 
„Minciuna*

12:30 Amazoana 
1330 Valentina, grăsuța mea 

frumoasă
1430 Fetele

0Giknore (r) 
1530 Sărmana Maria 
1730 Poveștin 

adevărate Emisiunea 
care își.propune să-ți 
prezinte viața așa cum 
este. Reportaje ample 
despre oamenii de 
lângă noi, tratate într-o 
manieră 
unică.

18:05 Vremea de Acasă 
18:10 Pariul iubirii (romantic,

0 Mexic, 2004)

2030 Numai iubirea Teleno- 
0vela din spatele teleno- 

velei'
21® Trei secrete (dramă,

13 SUA 1999) 
Cu: Jaclyn Smith, 
Tyne Daly, Nicole 
Forester, Katy Beyer, 
Jason Brooks. în 
anna unui accident avi- f 
atic în Munții din Cali- 1 
fomia, singurul ■

. supraviețuitor a fost 
j un băiat de 18 ani, 

In mod neprevăzut 
. In momentul fa care 

el a fost descoperit fa 
viață, au început 
adevăratele probleme. 
Când cazul a fost 
prezentat în ziare, se 
dezvăluie că băiatul 

J <ea părinți adoptivi, 
Iar accidentul s-a petre
cut chiar de ziua lui de 

naștere.
23® Culoare păcatului

10® Misterul din Caraibe (r) 
11:55 Teleshopping 12:10 
Telefonul de la miezul nopții 
(s) 13® Teleshopping 13:15 
Lumea Pro Cinema 14® 
Zestrea domniței Ralu (f, re
luare) 16® Verdict: Crimă (s) 
17® Băieți deștepți (come
die, SUA 1986) 19® Tele
fonul de la miezul nopții (s) 
20® Batman se întoarce 
(aventuri, SUA, 1992) Cu: Mi
chael Keatonm, Danny DeVi
to, Michelle Pfeiffer, Christo
pher Walken, Michael Gough. 
Sufletul fabulosului oraș 
Gotham este amenințat de o 
bandă de creaturi diabolice: 
Pinguinul (DeVito), creatură 
aristocratică și diformă, cu o 
minte sclipitoare și o teribilă 
poftă de răzbunare 2245 Pro
filer Psihologia crimei (thriller, 
SUA, 1996) 2345 Clanul So
prano (s)

EUROSPORT
09:30 Natalie: CM, la Montreal, 

Canada Sărituri în apă 
10:30 Curse de mașini: Cir

cuitul Grand Prix 2, pe 
Hockenheimring, în 
Germania Cursa întâi

11® Fotbal: Cupa Păcii, în 
Coreea de Sud Finala (live)

13® Curse de mașini: Cir
cuitul GP 2, pe Hock
enheimring, în Ger
mania Cursa a doua 

1345 Motoddism: CM - GP- 
ul Marii Britanii

.14:15 Motoddism: CM - GP- 
ul Marii Britanii

1530 Motoddism: 
1?;® Motoddism: CM 
18® Cidism: Ttirul Franței 
19^0 Natatie: CM, la Mon

treal, Canada Sărituri 
în apă (live)

19:45 Fotbal: Cupa Păcii, fa 
Coreea de Sud Finala

21® Sporturi ai motor: 
Weekendul sporturilor 
cu motor (reportaje)

2130 Natatie: CM, la Mon
treal, Canada Sărituri 
în apă (live)

0® Volei: Liga Europeană,
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• Locuințe repartizate. Primăria Orașului 
Hațeg a decis să repartizeze încă un lot de 
locuințe din fondul locativ de stat, aflat în 
administrarea instituției. Astfel, Consiliul Lo
cal a aprobat la recenta ședință o hotărâre 
în acest sens, Comisia Socială constituită 
urmând să le repartizeze celor în drept pe 
baza criteriilor stabilite de lege. (D.l.)

Selecție la CJEAIP
Deva (R.I.) - Comisia Județeană de Evalu- 

a-re și Acreditare a învățământului Pre- 
universitar din Hunedoara se va reorgani
za, în intervalul 18 iulie - 1 octombrie 2005, 
prin evaluarea activității desfășurate de 
actualii membri și prin selecția unor mem
bri noi. Cei care doresc să acceadă la statu
tul de membru CJEAIP trebuie să fie cadru 
titular în învățământul preuniversitar, să 
aibă gradul didactic I și o experiență mana
gerială de minim 3 ani și să aibă disponi
bilitate de deplasare pe distanțe mari. Cei 
care doresc să se înscrie o pot face până lâ 
27 iulie, la sediul ISJ.

5
■ Marea Brițanie este 
interesată de mediu, 
atât ca președinte UE 
cât și a Grupului G8.
|NA JURCONE

ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Ambasadorul UK la 
București, dl. Quayle se arată 
optimist față de perspectivele 
României de a adera în 2007 
la Uniunea Europeană, cu 
condiția să accelereze refor
mele în domeniul administra
ției și justiției și să contin
ue lupta împotriva corupției. 
„Aceasta va trebui începută 
din teritoriu și finalizată la 
centru”, a declarat Quinton 
Quayle pentru CUVÂNTUL 
LIBER.„Legislația specifică 
din România și implementa

Credinstant = nevoi urgente
■ Creditul pentru nevoi 
personale este cel mai 
solicitat produs al 
Băncii UniCredit.
Ina Jurcohe___________________
ina.jurcane@lnformmedia.ro

Deva - Plafonul împrumu
tului CREDINSTANT variază 
între 3.600 RON și 72.000 
RON, respectiv între 1.000 
EURO și 20.000 EURO, în 
funcție de solicitarea clientu
lui și de posibilitățile sale de 
rambursare.

Banca UniCredit Romania 
acceptă o gama largă de veni
turi fără girant: salariu de 
bâză, chirii, venituri din pro
fesii liberale și drepturi de

Ghid turistic hunedorean
in jur de 1500 de persoane urcă zilnic cu tele- I 
cabina pe Cetate. Din păcate aproape în fiecare 
zi este câte o pană de curent ce pune probleme 
tehnice instalației. (Foto' Traian Mânu)

•I :____ —-______ 7____——
Administrator judiciar Quantum Lichidări notifică 

creditorii FPM ROM SRL Deva - în insolvență, pen
tru depunerea declarației de creanță la grefa Tri
bunalului Hunedoara, pentru dosarul 89/2005 al 
Tribunalului Hunedoara, cererea urmând a fi for
mulată în două exemplare și cuprinzând: 

♦denumirea firmei/instituției;
♦sediul
♦suma datorată;
♦declarație cu privire la drepturile de prioritate 

sau la garanții.
- Cererilor li se vor anexa copii de pe documentele 

pe care se întemeiază creanța și copii de pe garanții.
Dobânzile majorate sau penalitățile, ori cheltu

ielile de orice fel aferente sumelor datorate se cal
culează până la 21 apr. 2005, flata deschiderii pro
cedurii, conf. art. 45 din L. 64/1995, republicată, 
cu excepția creanțelor garantate.

Termenul limită pentru depunerea declarației de 
creanță este de 25 aug. 2005.

Prezenta notificare se face în temeiul art. 75 și 
urm. Din L. 64/1995, republicată. <27i40)

Hunedoara (L.L.) - Pro
movarea turistică este real
izată de ghidul turistic și site- 
ul www.bunvenit.ro.

Colaborarea culturală din
tre italienii din regiunea 
Toscana și reprezentanții 
hunedoreni s-a concretizat în 
apariția unui ghid turistic ce 
prezintă din punct de vedere 
turistic Hunedoara, Deva, 
Valea Mureșului și Ținutul 
Pădurenilor. Se pune accent
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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. REVA SA SIMERIA
Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 

09.08.2005, ora 9, la sediul din Simeria, Str. Atelierelor, nr. 32, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Aprobarea modificării alin. 2 al art. 18 din Statutul societății.
Președintele Consiliului de Administrație reprezintă spcietatea in relații cu terții, iar 

în lipsa lui reprezentarea seva face.de către unul din administratori desemnat de Con
siliul de Administrație.

în cazul în care Adunarea Generală nu va fi statutară se va desfășura o nouă Adunare 

Generală în ziua de 10.08.2005, la aceeași ora și în același loc. (27154)

doara, scoate la licitație publică 3 spații
locative ale Centrului Agricol Hunedoara 
din Strada 9 Mai, municipiul HUNEDOARA.

Informații suplimentare la DADR, tel.
217453.

situate în OH si OV Câlan.
Licitafia va avea lac în data de 08 

august 2005 ora 11.00.
înscrierile se fac la sediul Primăriei 

orașului Câlan, Str. Gării, nr. 1, pânâ la 
data de 05 august 2005, ora 15.00.

Relații suplimentare la sediul Primăriei 
orașului Câlan, Compartiment Urbanism 
sau telefonic la 730223, 730201. (27143)

(27141)

GRUPUL ȘCOLAR „GRIGORE MOISIL,, DEVA
organizează ADMITERE la ȘCOALA POSTLICEAIĂ 2005/2006

SPECIALIZĂRI:

1. ASISTENT DE GESTIUNE (contabil) - 2 ani/zi;
2. AGENT VAMAL-2 ani/zi;
3. ASISTENT MANAGER ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ■ 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 bacalaure- 
pt (prioritar).
înscrierea se face în perioada 15-30 iulie 2005 și 01- 05 septembrie 
2005.
Relații la telefon 221280 sau 221206. (27052)

rea acesteia, perioadele de 
tranziție acordate țării noas
tre de Comisia Europeană și 
eforturile administrației cen
trale de a rezolva multitu
dinea de probleme de mediu 
va trebui realizată astfel încât 
interesul cetățeanului și cel al 
sectorului de afaceri să fie 
respectate”, a declarat secre
tarul de stat pentru Integrare. 
Importanța respectării direc
tivelor UE în domeniul pro
tecției mediului este foarte 
importantă.

Nerespectarea acestora du
ce la amenzi substanțiale pe 
care le va plăti țara, nu agen
tul economic care nu se con
formează. Exemple în acest 
sens stau Spania și Grecia. 
Una din zonele unde inves
tițiile de mediu vor fi uriașe 
este județul Hunedoara. Un 

autor, precum și alte venituri 
ce pot fi dovedite cu docu
mente justificative. Pentru 
CREDINSTANT se iau în con
siderare și veniturile mem
brilor de familie. Creditul 
poate fi folosit la renovarea 
casei, achiziție de mobilier, 
călătorii si altele, fără limi
tări din partea băncii. Perioa
da de rambursare a împru
mutului CREDINSTANT este 

hdepi

suma euro 1 an 2 ani 3 ani 5 ani

1000 87 46 32 X
3000 262 137 95 X

5000 437 228 159 104
7000 612 320 223 145
10000 875 475 318 208

pe turismul rural, cu spri
jinirea oamenilor care pot 
oferi condiții de cazare, pen
tru înființarea de pensiuni și 
cu folosirea resurselor locale 
în scopuri turistice. „Tradi
țiile sunt cele care ne per
sonalizează, dar noi trebuie 
să învățăm să prezentăm într- 
o haină europeană ceea ce 
este vechi, dar în același timp 
valoros”, afirma Doina Ișvă- 
noni.

în data de 01.08.2005, DADR Hune

Comisiei, care identifică și 
sprijină proiecte de dezvoltare 
durabilă pentru zonele respec
tive.

alt protocol de cooperare se 
desfășoară în zona Dunăre - 
Marea Neagră, o inițiativă co
mună a țărilor riverane și a

DHS - Fabrica de biciclete, iider pe piața europeană

de până la 5 de ani, iar rata 
dobânzii este variabilă, de 9% 
pentru creditele în euro și de 
14% pentru cele în lei. Pentru 
a afla valoarea ratelor împru
mutului CREDINSTANT de la 
UniCredit Romania nu este 
necesar să vă deplasați la 
bancă. Puteți consulta tabelul 
de mai jos sau suna la sucur
sala băncii UniCredit din bd 
Decebal, Bl. F, sc. A-B, parter.

Blocuri racordate la gaz
Petroșani (I.J.) - Până la 

finele anului 2005, rețeaua 
de distribuție gaz metan în 
Petroșani se va realiza inte
gral. în mai puțin de o lună, 
investițiile vor fi finalizate 
pentru zona centrală, ur
mând ca în perioada imedi
at următoare să se finalize
ze și zona Petroșani Nord. 
Lucrarea nu include și ra
cordarea individuală, ceea 
ce înseamnă că cei care vor 
gaz metan vor scoate câteva 
milioane de lei din buzunar. 
„Am venit astfel în sprijin
ul cetățenilor, așa că orice 
doritor poate să se racor
deze la rețea. Pentru aceas
ta va plăti o sumă maximă 
de șase milioane de lei”, a 
precizat Carol Schreter, pri

op CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 
Data: 22.07.2005 

Programul ISPA •Reabilitarea fi Modernizarea 
sistemelor de alimentare cu apă fi canalizare 

în Deva fi Hunedoara*
în perioada 19-21 iulie 2005 a avut loc vizita la Deva a reprezentanților Ministerului 

Finanțelor și Ministerului Mediului și ă consultanților angajați de Comisia Europeană pentru 
evaluarea proiectului ISPA în județul Hunedoara. Cei trei consultanți, domnii Wiktor Jurkiewicz, 
Harry Shutt și Niels Schnecker au solicitat unele clarificări în legătură cu proiectul .Reabil
itarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în Deva și Hune
doara', elaborat de SRP Schneider&Partner Inginieur - Consult Gmbh.

0 misiune de evaluare complexă a programului ISPA cu participarea directă a reprezen
tanților Comisiei Europene, va avea loc în prima săptămână a lunii august 2005. Pe baza 
raportului celor trei consultanți și a rezultatelor misiunii de evaluare, se va elabora o reco
mandare către Comisia Europeană în privința acceptării proiectului.

Valoarea proiectului ISPA pentru Deva și Hunedoara este de 46 milioane de euro, din 
care 75% reprezintă partea nerambursabilă (contribuția UE] și 25% contribuția autorităților 
române.

Coordonator proiect ISPA 
Vicepreședinte, 

» Dorin Păran
Adresa pentru eventuale reclamațik sesizari.ispa.proiecte.mediu8cfcu.ansit.ro

Proiect finanțat de
UNIUNEA EUROPEANA
Uniunea Europeană acordă României expertiză țl sprijin financiar in vederea 

pregătirii pentru aderare, prin programe specifice: Phare, Ispa ți Sapard. Sectoarele 
beneficiare variază de la dezvoltare regionala ți sprijin pentru IMM-ui până la investiții 
in infrastructura de mediu ți transport ți dezvoltare rurală.

Suma anuală totală a fondurilor nerambursablte acordate României prin cete trei 
programe este in crețtere, de la cca 660 de milioane de Euro in 2003, ia peste un mil
iard de euro in 2006. Gestionarea acestor fonduri este realizată de autoritățile române 
de resort, sub coordonarea Ministerului Integrării Europene.

r i'rnaa\

Debranșare
Deva (I.J.) - Modifi

carea sistemului de în
călzire centralizată a blo
curilor se poate realiza 
numai cu aprobarea aso
ciației de proprietari și, 
obligatoriu, cu acordul 
persoanelor direct afec
tate din vecinătate, atât 
pe orizontală, cât și pe 
verticală. Prevederea es
te cuprinsă în proiectul 
legii energiei termice. 
Realizarea de schimbări 
la instalațiile de încălzire 
centralizată a blocurilor 
se va realiza cu aproba
rea asociației de propri
etari și, în mod obligato
riu, cu acordul celor di
rect afectați.

marul municipiului Petro
șani. Realizarea rețelei de 
distribuție la case, va ră
mâne o problemă, adaugă 
sursa citată. Aceasta nu va 
putea fi făcută decât la fina
lizarea unei noi legislații 
de introducere a gazului 
pentru casele particulare, 
deoarece actuala formă de 
racordare pentru case nu 
mai este valabilă și ca ur
mare nu poate fi autorizată.

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:ina.jurcane@lnformmedia.ro
http://www.bunvenit.ro
face.de
sesizari.ispa.proiecte.mediu8cfcu.ansit.ro
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.Anunțurile de mică 
publicitate pentru 

©avântul Liber pot 
fî depuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte 
din Deva:

1. Comtim;
2. Stația de 
autobuz Orizont- 
Micro 15;
3. Galeriile de 
Artă Forma;
4. Alimentara 
Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal.

Anunțurile de 
mică publicitate 
sunt gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

CWÂf®
Cititorii Cuvântul liber:

Pentru casa ta - 
în fiecare 
sâmbătă, 
pagina 6

Oameni bine informați! 
Ziarul familiei tale! cuv®.

■ ■

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA - INVEST

etania

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297810,0745/630316

imobiliară
• apartamente

• case 
• terenuri 

• spații comerciale

AGENȚIA IMOBILIARA 
MIMASON

vă așteaptă în Deva la 
adresele: Aleea A

Salcâmilor, bl. 31, ap.
31, parter, tel. 230324 
și b-dul I. Maniu, bl. ■ • <

L2, parter, tel. 206003. ’«•

* agende imobiliara 
vtoaârț currrarj-ri 

îrtdiMs*-«m&te, tenmrrf 
DE AMANET 

+ANTERFFAD-O^SKNADF

Agenția imobiliară
Deva. I.L. Caragiale, nr.20 (in spate la U.M. Pompieri) 

<4 223400
< 0723/020207
< 0740/914688Agenția

Intermediază:
• vânzări - comision minim
• cumpărări ■ comision 0
• închirieri

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! {27173)

<a>.- "............    . •

0723/660160 ®

——1 AGENȚIA IMOBILIARĂ 
țOa „PARTENER” 
Av'AJ Hunedoara. Bd. RepubUcA, \

—jg nr. 18 ( vls-avis de garS)
■BlB Tel 0254/718833; 0740/130413 

0745/093073; 0745/376077; 
email: BaOfiOeiJldfiJJKafiMtK

PARTENERUL DV. DC ÎNCREBKREI

AGENȚIA IMOBILIARĂ FIESTA NORA
0e ce Fiesta Nora?!

i j* uiți dintre proprietari consideră ca este mai bine să încerce mai întâi să-și vândă singuri locuin)a și numai ulterior, 

/Visă facă o ofertă agenției. Cel mai bun motiv pentru care merită să lucrați cu agenția imobiliară FIESTA NORA, este 
cantitatea enormă de informație pe care o avem permanent la dispoziție. Aceasta, alături de experiența noastră pe 
piața imobiliară din Deva, de aproape zece am, precum și de motivația și dorința de a presta dienților noștri un 
serviciu real, util și eficient, vă pot realmente ajuta în intențiile dvs. în acest sens. Noi cunoaștem situația de moment a 
pielei, imobilele puse în vânzare în fiecare cartier și numărul de potențiali cumpărători pentru imobilul dvs., precum 
și tendința ofertei și cererii în perioada imediat următoare. Noi putem să contactăm în termen scurt un mare număr 
de persoane interesate să cumpere, putem prospecta și selecta potențialii cumpărători după criteriile dvs, putem 
corela, analiza și interpreta în permanentă aceste date, astfel încât să alegem soluția potrivită pentru dvs. la momentul 
respectiv. Lucrând cu agenția FIESTA NORA aveji garanția că nu sunteți deranjați de „cumpărători turiști" care vin 

să vadă numai pentru a-si evalua proprietățile lor, ave|i de asemenea garanția că cei care vă intră în casă sunt 
legitimați și înregistrați în documentele noastre. Eliminați în felul acesta riscul de a fi vizitați de „falșii cumpărători" care 
urmăresc cu totul altceva decât ceea ce declară. In fine, agenții noștrii sunt întotdeauna solicitați, dispuși să muncească 
la sfârșit de săptămână, să răspundă la telefon la orice ora, știu să fie amabili, politicoși și pot avea răbdarea necesară 

și tehnica rezolvării problemelor dvs.

Și dintre cumpărători, o parte consideră achiziționarea unei locuin|e ca fiind o operațiune relativ simplă. Totuși 
considerăm cumpărarea unei locuințe, un proces complex, de analiză și prospecțiune, bazat pe date reale și actuale, 

proces care să ducă în final la satisfacția dvs., că ați ales bine în urma unei bune consilieri, indiferent că sunteți la prima 
operațiune de acest fel sau sunteți prezent de mai mult timp pe piața imobiliară. Astfel, un avantaj evident în a lucra 
cu agenția FIESTA NORA este faptul că „nu trecefi singuri" prin acest proces destul de greoi și uneori riscant pentru dvs. 
Agenții noștri au pregătirea și experiența necesară pentru a vă ajuta și arăta calea de parcurs, pentru a face ca 
procesul de căutare, cumpărare și mutare în noua locuință să fie cât mai ușor, rapid și agreabil. Agenții noștri vă oferă 
o expertiză a pieței, amplificată de accesul la o informație completă și periodic actualizată despre fiecare imobil pus 
în vanzare. Lucrând cu agenția FIESTA NORA, cu siguranță evitafi efortul fizic și pșhisic, evitați de fapt stresul acestei 
operațiuni, economisiți timp, și bani, dar și mai important este faptul că eliminați riscul unor vicii ascunse ale actelor, 
sau ale imobilelor pe care doriți să le achiziționați.

Nu ezitafi să ne căutafi !
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cuvăsM Câmpeanu pe podium la VTM
SPORT ■ Pilotul brădean 

ocupă locul II după pri
ma manșă a cursei de 
la Abrud.
ClPRIAN MARINUȚ
ciprian.marinut@informmedia.ro

• Cinci pentru Euro 2012. Trei candidaturi 
individuale, ale Greciei, Italiei și Turciei, și 

1^, două în asociere, ale Croației și Ungariei, 
respectiv Poloniei și Ucrainei, au fost înregis
trate, ieri, de UEFA pentru organizarea Cam
pionatului European din 2012. Desemnarea 
țării-gazdă a Euro-2012 va avea loc în 
decembrie 2006. (C.M.)

• Antrenamente la Formula 1. Pilotul 
austriac Alexander Wurz, a stabilit ieri, pe 
circuitul din Hockenheim, cel mai bun timp 
al primei ședințe de antrenamente libere din 
cadrul Marelui Premiu al Germaniei la For
mula 1, deși a pilotat al treilea monopost 
McLaren-Mercedes. (C.M.)

AflUlCCd Urițescu, legitimată la secția tir 
cu arcul a clubului Minerul Aninoasa, a 
câștigat concursul Miss Sport „Cuvântul 
liber”, amănuntei de la Festivitatea de pre
miere, desfășurată ieri seară la Restaurantul 
Perla din Deva, în Pagina Sport de luni.

(Foto: Traian Mânu)

Abrud - Mihai Câmpeanu, 
singurul pilot hunedorean ca
re a urcat pe podium la ediția 
din acest an a Raliului Hune
doarei, continuă seria rezul
tatelor bune, remarcându-se 
și în cadrul Campionatului 
Național de Viteză pe Traseu 
Montan. în etapa a IX-a a 
competiției care a început, 
ieri, la Abrud, pilotul brădean 
a ocupat, după prima manșă, 
locul secund la grupa H, și e 
hotărât să lupte pentru prima 
poziție. “Cunosc bine traseul 
și performanțele mașinii me
le, motive pentru care am re
ușit un parcurs excelent. Cred 
că dacă mâine (n.r. azi) forțez 
mai mult pe anumite porțiuni 
ale cursei și nu comit greșeli 
de pilotaj voi scoate un timp 
și mai bun și poate urc chiar 
pe locul I la grupa H”, preciza

Chivu dorit de Inter Milano
■ Clubul italian a oferit 
18 milioane de euro 
pentru căpitanul 
echipei României.

București (C.M.) - Inter
nazionale Milano a oferit 18 
milioane de euro pentru 
transferul lui Cristian Chivu, 
susține presa italiană care 
subliniază că gruparea AS 
Roma trebuie să facă rost de 
bani și de aceea trecerea 
românului la echipa antre
nată de Roberto Mancini pare 
o chestiune de ore. Gruparea 
prezidată de Franco Sensi 
este obligată să vândă 
jucători, după decizia Tri
bunalului de Arbitraj Sportiv

(Foto: Traian Mânu)

Mihai Câmpeanu, fost campi
on național la VTM în 2000 
și 2002. Cursa de la Abrud be
neficiază de o participare nu
meroasă la startul întrecerii 

care a respins, joi, apelul 
clubului AS Roma, prin care 
solicita suspendarea deciziei 
FIFA de a interzice echipei 
italiene să efectueze transfe
ruri timp de un an, ca urma
re a achiziționării fundașului 
francez Philippe Mexes. în 
urma deciziei foarte dure a 
TAS, AS Roma este obligată 
să facă rost de bani pentru â 
putea să achite, în cazul în 
care va fi nevoie, suma de 8 
milioane de euro clubului 
Auxerre pentru Mexes. Acum 
oficialii de la Internazionale 
Milano s-au concentrat exclu
siv asupra lui Cristian Chivu, 
pentru care au oferit 18 mi
lioane de euro, adică mai 
mult cu un milion decât suma 

Mihai Câmpeanu, încă o dată pe podium la VTM

aflându-se 33 de concurenți și 
două echipe, respectiv UCM 
Reșița și Rally Dream Team. 
Manșa secundă și festivitatea 
de premiere la care printre

Cristi Chivu (Foto: EPA)

pe care AS Ronja a plătit-o 
atunci când l-a achiziționat pe 
român de la Ajax Amsterdam. 

protagoniști se va afla aproape 
sigur și Mihai Câmpeanu sunt 
programate azi, iar rezultatele 
raliului le puteți afla din Pa
gina Sport de luni.

Record egalat
Stuttgart (C.M.) - Te- 

nismanul spaniol Rafael 
Nadal a egalat recordul 
de victorii consecutive 
pe zgură deținut de 
Bjorn Borg, Guillermo 
Coria și Mats Wilander, 
după ce a obținut, feri, al* 
31-lea succes, la turneul 
de la Stuttgart.

Jucătorul spaniol, în 
vârstă de 19 ani, care a 
câștigat șapte titjuri în 
2005, toate pe zgură, s-a 
calificat pentru sferturile 
de finală ale turneului 
german, după ce l-a în
vins pe compatriotul său 
Fernando Verdasco, cu 
scorul de 6-3, 6-2.

Brigadă italiană la AS 
Saint-Etienne - CFR Cluj

București (C.M.) - Meciul AS Saint-Eti- 
enne - CFR Cluj, contând pentru manșa 
secundă a turului trei al Cupei UEFA Inter
toto, va fi arbitrat de o brigadă italiană, 
avându-1 lâ centru pe Pasquale Rodomonti, 
informează site-ul oficial al grupării 
franceze. Rodomonti va fi ajutat la cele două 
linii de asistenții Andrea Consolo și 
Francesco Milardi. Arbitru de rezervă va 
fi francezul Alain Taxil. Antrenorul echipei 
Saint-Etienne, Elie Baup, a anunțat lotul 
francezilor pentru meciul de duminică, for
mat din aceiași jucători ca la meciul de la 
Cluj, cu excepția fotbaliștilor Jessy Moulin 
și Samy Houri. Meciul tur contând pentru 
turul trei al Cupei UEFA Intertoto disputat 
la Cluj s-a încheiat la egalitat, scor 1-1. 
Returul se va disputa duminică, de la 18.30, 
pe stadionul Geoffroy Guichard din Saint-
Etienne.

Obiectivul CSS Deva: patru 
medalii la CN de atletism
■ Atletele de la CSS 
Deva sunt printre favo
rite la patru dintre pro
bele CN de juniori II.

Deva (C.M.) - Trei dintre 
cele șapte atlete de la CSS 
Deva care vor participă, la 
acest sfârșit de săptămână, la 
București, la Campionatele 
Naționale, rezervate junior
ilor II, au șanse mari la 
medalii în probele la care 
concurează.

Simona Jura are un obiec
tiv mai mult decât îndrăzneț,
respectiv obținerea a două 
medalii, întrucât are perfor-

45% Reducere
Preț/ziar pentru abonament lunar

22 bani (2.269 lei vechi) <r

Preț/ziar pentru abonament anual

19 bani (1.920 lei vechi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești
I cel mai complet supliment 

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

<&■

<r

manțe foarte bune atât la 
săritura în lungime, cât și la 
triplu salt. Eliza Pop și Ale
xandra Afloari sunt între 
principalele favorite la suliță, 
respectiv la heptatlon, astfel 
că nici nu concep alt rezultat 
decât un loc care să le asig
ure urcarea pe podium. Crina 
Chiorean, Mihaela Țuțurescu, 
Grațiana Strava și Mariana 
Toma ' care vor alerga în 
cursele de 800 m și 1500 m nu 
au din păcate timpi care să le 
anunțe candidatura la me
dalii, dar totul e posibil.

Cele șapte sportive devene
sunt antrenate de Laura Caia, 
Mihai Luca și Nicolae Alexe.

Alexandra Afloarii, cea mai completă sportivă participantă în 
proba heptatlon (Foto: Traian Mânu)

Economisește cu abonamentulJ*

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

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

Abonamente
1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

5,9 lei (59.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.269 lei vechi)
16.9 lei (169.000 lei vechi) preț/ziar ab. 21 bani (2.166 lei vechi)
31.9 lei (319.000 lei vechi) preț/ziar ab. 20 bani (2.045 lei vechi)
59.9 lei (599.000 lei vechi) preț/ziar ab. 19 bani (1.920 lei vechi)
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SPORT /Bsâmbătă, 23 iulie 2005

• Succes. Divizionara A Politehnica lași a 
învins, joi, cu scorul de 4 - 0 (1 - 0), forma
ția FC Botoșani, într-un meci amical disputat 
la Bucecea. Pentru echipa pregătită de tehni
cianul lonuț Popa au înscris: Ciubăncan '20, 
Bâlbă '60, '70 și Păcurar '77.(MF)

Se tem de CFR Cluj
St Etienne (MD - Atacantul Frederic Pi- 

quionne a declarat că jucătorii echipei AS 
Saint-Etienne trebuie să se teamă de forma
ția CFR Cluj, care este mult mai bine pre
gătită din punct de vedere fizic, informează 
site-ul oficial al grupării franceze. „Din feri
cire pentru noi am marcat un gol, lucru 
care ne permite să avem șanse bune de cali
ficare. Dar trebuie să ne temem de această 
echipă care este mult mai bine pregătită din 
punct de vedere fizic. însă, cred că noi tre
buie să jucăm mai mult pe jos, ceea ce ne 
va permite să-i contrăm mai bine”, a spus 
Piquionne. Echipa CFR Cluj a terminat la 
egalitate, scor 1 • 1, meciul susținut, dumi
nică, in compania formației AS Saint-Etien
ne, in prima manșă a turului trei al Cupei 
UEFA Intertoto. Meciul retur se va dispu
ta pe 24 iulie, pe stadionul Geoffroy Gui- 
phard din Saint-Etienne.

Antrenorul 
extremelor

Steaua este o superechipă?

Sydney (MF) - Antre
norul Guus Hiddink a i 
fost numit în funcția de i 
selecționer al echipei de ; 
fotbal a Australiei, a ș 
anunțat, vineri, Federa
ția Australiană de Fot
bal, citată de AFP. Teh
nicianul, in vârstă de 58 ; 
de ani, care a mai antre
nat Coreea de Sud și i 
Olanda, va continua in j 
paralel să ocupe și func
ția de director tehnic la 
PSV Eindhoven. Austra- i 
lia va întâlni reprezen
tativa Insulelor Salomon, Ș 
in septembrie, apoi ar i 
putea juca un eventual 
meci de baraj cu o echi
pă din America de Sud, 
in încercarea de a obți- i 
ne calificarea la Cupa i 
Mondială din 2006. Hid
dink a afirmat că numi- î 
rea sa in funcția de se
lecționer nu reprezintă 
o garanție pentru califi
care. „Dar cred că este 
o provocare de a realiza 
imposibilul”, a afirmat 
Hiddink. Teh
nicianul olan
dez îl înlocu
iește în această 
funcție pe aus
tralianul 
Frank 
Farina.

Portarul american Kesey Keller se bu
clară pentru reușita colegilor săi din meciul 
cu Honduras. Statele Unite ale America s-a 
impus cu 2 - 1 și s-a calificat în finala 
turneului Gold Cup.(D.N.) (Foto: epa>

■ Irlandezii de la Shel- 
bourne au numai cu
vinte de laudă despre 
campioana României.

Dublin (MF) - Mijlocașul 
dreapta al formației Shel- 
bourne FC, Richie Baker, a 
declarat că FC Steaua, adver
sara formației irlandeze în 
turul doi preliminar al Ligii 
Campionilor, rămâne o super
echipă, chiar dacă nu mai are 
forța din 1986, informează co
tidianul Irish Times. „Aveam 
doar șase ani când Steaua în
vingea Barcelona la penal- 
tiuri în finala Cupei Campio
nilor Europeni din 1986 și 
deși campioana României nu 
mai este forța de altădată, nu

S. Nakamura

w strânsă in 
«H bazinul de 
H* la Montreal 

tate 
jucătoarele 

* de polo din 
Spania și

, ' cele din
X Ungaria, 
țw După o par- 

tidă aprig
' ' disputată, 

ta care nu 
au lipsit 
duritățile, 
sportivele 
iberice

(Foto: EPA)
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Nakamura, 
la Celtic
Glasgow (MF) - Inter
naționalul japonez 
Shunsuke Nakamura, 
care a evoluat îh se
zonul trecut la for
mația Reggina, a 
ajuns la un acord cu 
gruparea Celtic Glas
gow, a anunțat ieri, 
cotidianul Nikkan 
Sports, citat de AFP. 
Agentul lui Nakamu
ra urmează să îi întâl- 
nescă pe responsabi
lii clubului Reggina 
pentru a stabili deta
liile transferului, care 
va fi anunțat oficial 
sâmbătă. Jucătorul în 
vârstă de 27 de ani 
va avea un salariu 
anual estimat la su
ma de 1,3 milioane 
de dolari. Valoarea 
transferului lui Naka
mura la Celtic Glas
gow este de 6,1 mi
lioane de dolari. 
Shunsuke Nakamura, 
a fost ales jucătorul 
anului în Japonia, 
în 2000.

Real Madrid 
contra SUA

Madrid (MF) - Formația 
Real Madrid va întâlni o 
selecționată a campiona
tului nord-american de 
fotbal (MSL), pe 23 august, 
la Madrid, în cadrul tur
neului dotat cu trofeul San
tiago Bernabeu. Aceasta 
va fi prima participare a 
unei echipe americane la 
competiția din capitala Spa
niei, organizată pentru pri
ma dată ta 1979 și câștiga
tă până în prezent de 15 
ori de Real Madrid. Anul 
trecut, trofeul Santiago Ber
nabeu a fost câștigat de 
Pumas UNAM, care a în
vins în finală, cu scorul 
de 1 - 0, Real Madrid.

Nadal a egalat recordul
■ Ibericul a câștigat 
consecutiv 31 de parti
de disputate pe supra
fața sa favorită, zgura.

Stuttgart (MF) - Tenisma- 
nul spaniol Rafael Nadal a 
egalat recordul de victorii 
consecutive pe zgură deținut 
de Bjorn Borg, Guillermo Co
ria și Mats Wilander, după ce 
a obținut, joi, al 31-lea succes, 
la turneul de la Stuttgart, in
formează AFP. Jucătorul spa
niol, în vârstă de 19 ani, care 
a câștigat șapte titluri în 2005, 
toate pe zgură, s-a calificat 
pentru sferturile de finală ale 
turneului german, după ce l-a 
învins pe compatriotul său 
Fernando Verdasco, cu scorul 
de 6 - 3, 6 - 2. Dacă va câștiga 
meciul din sferturile de fina

vom subestima echipa lui Pro
tasov. Steaua este o echipă 
mare, întotdeauna a avut o

...............................................................• ••.................

Steaua este o echipă mare, întot
deauna a avut o superechipă. Vom 
avea un meci foarte greu, va trebui 
să dăm in teren tot ce putem, iar 
dacă vom obține un rezultat bun, 

vom B fericiți.

Richie Baker

superechipă. Vom avea un 
meci foarte greu, va trebui să 
dăm în teren tot ce putem, iar 
dacă vom obține un rezultat 
bun, vom fi fericiți”, a subli
niat Baker. Jucătorul irlandez 
a menționat că echipa sa nu 
vă fugi din fața greului. „Vom 
face tot ce putem, așa cum

Nici o veste despre
■ Familia lui Ruben Ro- 
meno nu a fost contac
tată de răpitori, deși 
răpirea s-a produs marți.

Mexico (MF) - Jose Roma
no, tatăl antrenorului argen
tinian al echipei Cruz Azul, 
Ruben Omar Romano, răpit, 
marți, în Mexic, a declarat că 
familia nu a primit nici o 
veste și este disperată, infor
mează AFP. „Deocamdată nu 
am primit nici o veste. Sun
tem disperați. Răpitorii încă 
nu ne-au contactat”, a spus 
Jose Romano. Tatăl tehnicia
nului a precizat că nici o in
formație legată de situația ac
tuală a lui Ruben Omar Ro

lă, în fața cehului Tomas Zib, 
învingătorul lui Pavel, Nadal 
îi va devansa pe Borg, Coria 
și Wilander, și se va apropia 
de recordul absolut deținut de 
austriacul Thomas Muster, 
care a obținut 40 de victorii 
consecutive pe zgură în peri
oada februarie - iunie 1995.
Victorii

La fel ca Muster, Nadal a 
câștigat toate turneele la care 
a participat pe zgură, inclusiv 
competiția de Mare Șlem de 
la Roland Garros. Guillermo 
Coria a reușit 31 de victorii 
în sezonul trecut, după tur
neul parizian.

Nadal a câștigat în acest an 
turneele de la Costa do Saui- 
pe, Monte-Carlo, Barcelona, 
Roma, Roland-Garros, Acapul
co și Bastad. 

procedăm în fiecare meci și 
vom da sută la sută în meciul 
cu Steaua. Avem speranțe, 
cred că putem merge mai de
parte și vom repeta perfor
manțele de anul trecut. A fost 
extraordinar ce am realizat 
atunci și să reușim ceva simi
lar ar fi fantastic. Trebuie să 
înscriem și acasă și la Bucu
rești, asta este tot ce putem 
face, iar apoi vom vedea ce se 
va întâmpla”, a spus Baker. 
Cotidianul irlandez notează 
că tehnicianul Pat Fenon este 
nemulțumit de faptul că me
ciul de campionat cu Brăy 
Wanderers îl forțează să amâ
ne pregătirea meciului tur cu 
Steaua, care va avea loc mier
curi, la Dublin, de la ora 21:30. 
„Campionii Irlandei vor în

mano nu a ajuns la sediul clu
bului Cruz Azul și că zvonu
rile potrivit cărora cei care 
i-au răpit fiul ar fi cerut o 
răscumpărare de 500.000 de 
dolari sunt doar minciuni.
Răpit la antrenament

Ruben Omar Romano, în 
vârstă de 47 de ani, pleca de 
la antrenament în momentul 
în care a fost răpit. Automo
bilul său a fost găsit avariat, 
la câteva sute de metri de 
baza de antrenament a echi
pei mexicane, la puțin timp 
după răpire. „Așteptăm să 
fim contactați. Deocamdată 
nu s-a pus problema unei răs
cumpărări. Nu știm cine ce 
vrea”, a explicat Jose Roma- 

Tenismanul iberic, Rafael Nadal, bate recordul.

frunta giganții români de la 
Steaua București”, a titrat UTV.
Mulțumit

Antrenorul FC Steaua, Oleg 
Protasov, a declarat că este 
mulțumit de jocul echipei salfl^ 
în meciul amical cu Gloria 
Buzău, scor 5 - 2, disputat joi 
pe terenul divizionarei B. „A 
fost un meci de pregătire rele
vant și totodată important 
pentru noi. Am făcut și câteva 
greșeli, dar per total simt mul
țumit. în privința meciului de 
la Dublin, știu că nu avem o 
partidă ușoară, Shelbourne 
este o echipă bine organizată, 
cu o linie de atac puternică”, 
a comentat Protasov, citat de 
site-ul oficial al grupării din 
Bulevardul Ghencea.

răpire
no. Clubul Cruz Azul s-a aflat 
recent în centrul unui scan
dal de dopaj. (

Doi internaționali mexicani 
de la Cruz Azul au fost sus
pendați un an pentru dopaj, 
după ce au fost depistați pozi
tiv cu nandrolon, în luna iu
nie, înatate de începerea Cu
pei Confederațiilor din Ger
mania, la care participau ală
turi de naționala Mexicului. 
Ruben Omar Romano a luat 
atunci apărarea jucătorilor 
săi. în Mexic, Ruben Omar 
Romano a mai antrenat echi
pele Celaya, Universidad Gua
dalajara, Morelia și Pachuca. 
Pe lângă activitatea de antre
nor, Romano este și proprie
tarul mai multor restaurante.
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Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi
Cauți

? CADOU

CONSULTATU COMPUTERIZATE 
Deva, Piața Victoriei, bloc 1, parter g 
Telefon: 221.250 > în magazin "■'i

homeopahe
Șt ACUPUNCTURA

Tratamente cu substanțe de origine vegetală, 

minerală, animală

Cabinet medical "ECHINACEM"- 
dr.GHIȚÂ CARMEN, 

medic specialist medicină generală - „
pediatric, homeopatic, acupunctură,

Deva, Str.Dorobanți, bl22, sc.C, ap.2 5, -

tel.0254-219999 sau 0254-234815, 0722/567208.

sjtaată pe Mal Dacia. bl 28, gRșIâ'il 
riN toată gama de medicamente.

■iKrttaM tehnfco-medicale «prodw mh» -
lice «produse pentru copil 

■toată gama de vitamine «ceaiuri
E' er ază rețete în regim gratuit șt-compeneafe:

Luni-Vineri: 08.00-20.00
.Sâmbătă: 08.00-15.00 t'

. . , Duminică: 09.00-13.0)
Reiiflii ia telefonul: 230135

DACIAPHARM
.se îngrijește de sănătatea dumneavoai

Farmacia DACIAPH^RU

Psihologie psiholog Anca Mihalcea

VENIȚ1 $1 NU VEȚI REGRETA!
■M*««*«***IBb*SI*«*i^^MJMiMHdMMMilIMMMMMMIIIMMMMMlDOAR la FARMACIA

(27101)

AIQ POATE

de abun- 
minerolă

Relații la 
telefonul 
241505.

Arar."1 Mt i

, -ecocardiografie (DOPPLER) -EKG
i -oscilometrie -probe funcționale respiratorii 

-pneumo tahometrie
i

a Situată pe str. M.Eminescu, bl. 1 
(lângă fosta piață a rușilor). 

Vă oferă toată gama de medicamente, 
vitamine și minerale - suplimente nutritive - produse natu
riste - ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice 
Eliberează rețete în regim gratuit și compensat.
Oran Luni-Vineri: 08.00-21.00 

Sâmbătă :09.00-15.00 

Duminică: 09.00-14.00
Relații la telefonul: 219749 „

Programul “inimi pentru inimi” §

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea ta! a

FARMACIA TACOMI
Situată în Deva, Aleea Transilvaniei, 

bl. 7, parter. 
;ERA: Teii 211.949

na de ’’vitamine ’’produie
ite <r‘ produse pentru copii

tehnico-med leale ** produse
’’ceaiuri cosmetice

Situată pe b-dul Decebal, bl. K, parțer. 

' Eliberează rețete în regim gratuit și compensat. 
'Vă oferă toată gama de medicamente.
♦ vitamine și minerale ♦ suplimente nutritive 

♦ produse naturiste ♦ ceaiuri ♦ produse pentru 
copii ♦ produse cosmetice

luhi-viheii: 03.00-20.00 
sâmbătă: 08.00-14.00 g

FARMACIA AGORA
El Orăștie, Str.Pricazului nr.4

,■ Personal calificat și profesionist
QS?"3 ■ Onorăm rețete compensate și gratuite

• Medicamente preparate în farmacie
■ Gamă completă de medicamente, produse 

farmaceutice și cosmetice 
Tel.0254-247923 --p
ORAR: Luni-Vineri 820 -țțUlAAl 

Sâmbătă 8-14 pRRlAA-N»1*

JL pgDniESfe

Situată pe Str.Unirii, nr.5, Orăștie oferă 
produse specifice farmaciilor umane, precum și:

- ceaiuri, vitamine, suplimente nutritive, produse 
pentru copii.

Farmacia eliberează rețete în regim gratuit si 
compensat. Programul “inimi pentru inimi*

Orar: Luni-Vineri 08.00-20.00 
Sâmbătă 08.00-14.00 
Duminică 09.00-12.00

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

retete in regim

i, str M. VkEeazu. bl 9
ițele pieitei agiroalitinentare)

Ml 750
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Vând ap. 1 camera (01)

•caratrt câmta în meria, zona parc, st 30 mp, 
parcnet ocupaoiiă imediat preț iau milioane iei 
Te< «720/0620! ,4. (Casa «rande,

Vând garsoniere (19)

•an Progresul, dec, et 2, balcon, bloc cără- 
midi, bine întreținută, mobilată, tel 0732/660160 
211587. (Evrika)
om Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, et 
1 și 2, ocupabile imediat, preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
•Dac, osasph mobilată, geam temopanGealan, 
n nouă, tv color, frigider, aragaz, totul nou,
etl. Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 euro, 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• ragasă la zona Decebal, etaj Intermediar, 
decomandată, st 38 mp, balcon, contorizări 
(apometre, gaz-2 focuri, repartitoare). Preț 830 
mii. lei, (83.000 RON). Tel. 0254/231.212, 
0740^)13971. (Garant Consulting)
• wgaat la zona Dada, 2 camere, amenajări, 
contorizări. Preț 430 mii. lei (43.000 RON). Tel. 
0254/231212,074Q/Q13971. (Garant Consulting)
• «gs< la zona Gojdu, decomandată, balcon. 
Preț 600 mii. lei. Tel 0254/231212,0740/013971 
(Garant Consulting)
• lagsirt, la zona bd. Decebal, confort 1, deco
mandate, bucătărie, baie, balcon închis 
ocupabilă imediat Telefon 0741/154401, 
0254/227542 seara. (Garant Consulting)
• nm tHcabai, semidec, ST 30 mp, balcon 
foarte mare, vedere la bulevard, parchet 
faianță, contorizări, ocupabilă Imediat preț 
61000 RON, tet 0788/165702,0788/165703. (Fiesta 
Nora)
• zona IMrăștM nou, parter, dec, ST 30 mp, 
parchet gresie, faianță, contorizări, bine 
întreținută bună pentru birouri, preț 80.000 RON, 
tel. 0788/165702, 232808, 0788/165703 (Fiesta 
Nora)
• aim Zamfcescu, etaj 2, semidec, contorizări, 
parchet nou, gresie, faianță bucătărie cu bar, 
ușă lemn masiv, preț 69.000 RON, tel. 
0788/1G5TO3,232808 0788/165702. (Fiesta Nora) 
•dbacanlraă Dwa, decomandată balcon 
incnis, termopane, parchet de stejar, noi centrai, 
debara, baie mare, necesită renovare, preț 
79.000 RON, 0788/165704,232808. (Fiesta Nora) 
•zona Zamftiscu, dec, etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 miUei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
mm IA Eminescu, dec, amenajată et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
mm Dada, bloc cărămidă et 1, dec, contori
zări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208 0721/985258 
(Rocan 3000)
hm UMști, dec, mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei. 235208 0721/744514. (Rocan 3000) 
•zona MMM vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei. neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
•ofertă txcepțtomlă! Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet, balcon, 
instalații sanitare noi, contoriza complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comanda preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
•Den, cartier Dacia preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974, (Casa Grande)
•decomandata, nm Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Tel. 0722/624091. (Casa Grande) 
•dec. Mal 2 complet contorizata formata din 
cameră hol, bale, Aleea Romanilor, preț 330 mii. 
lei, neg, tel. 223400,0743/103622 0720/387896. 
(CasaBetania)
•dec, smraMi mare, parchet balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu interfon, Decebal, 
preț 700 mii. lei, neg, tel. 223400,0724/169303, 
0741/120722. (CasaBetania)

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

•decomandată 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent 9resie și faianță 
Spania, termopane, convector pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
•dec, 2 camere+baie, parchet gresie^faianță 
termopan, ușă metalică zugrăvită în lavabil, 
apometre, gaz contorizat Preț 600 mii, neg, tel. 
228540,0722/568938 (Ella)
•semidec, zona Gojdu, parchet gresie, faianță 
zugrăvită in lavabil, gaz contorizat apometre, 
balcon, preț 465 mii, neg, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•suaMtt,iena Dada 2 cam. + baie, et 3, gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat, ocupabilă 
imediat preț 550 mii, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•dec, zona Dorobanți, apometre, gaz contorizat, 
gresia faianță parchet laminat zugrăvit în la
vabil, ușă metalică termopan, ocupabilă ime
diat 690 mii, neg, tel. 228540,0722/566938 (Ella)
• zona Dada, dec. modificată gresie, faianță 
contorizări, st 30 mp. Preț 47900 RON/470 mii. 
neg Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• dec.zona Dorobanți, et intermediar, st 44 mp. 
Termopan, centrală termică parchet vedere în 
față Preț. 800 mil/80.000 ran. neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
•zona Decebal, etaj 1, contorizări, amenajată 
25900 euro, neg Tel. 0741/709939,0726/269713. 
(Eurobusiness)
• zonă bună Hunedoara, semidec, parchet 
jaluzele, preț 21900 ron, tel. 718833,0740130413. 
(Partener)
• zona Dada, et intermediar, 2 camere, complet 
renovată contorizări, parchet lavabil, ușă 
metalică instalații sanitare noi, preț 540 mii, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• ingent zona Dorobanți, mobilată preț 650 mii. 
neg tel 215212 (Prima-lnvest)

Cumpăr garsoniere (20)

•bi Den, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika) 
•dec, zonă centrală ofer plata imediat, tel. 
074Q/126029. (Prima-lnvest)

Vând ap. 2 camere (03)

• zona Zamfrescu, balcon închis, et 1, 
contorizări, parchet interfon, preț 870 mii. neg, 
tel. 0726/710903. (Prima- Invest)
• zona Sojdu, contorizări, balcon închis, et 1, 
preț 850 mii, neg, tel.0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• zona L Maniu, et 3, dec, contorizări, parchet 
54 mp, balcon închis, gresie, faianță preț 950 mii, 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Dada, ușă metalică parchet modem, 
contorizări, ocupabil imediat preț 17300 euro, 
tel. 0721^15781. (Prima-lnvest)
•zona Dada, et 3, semidecomandate, fără 
îmbunătățiri, apometre, balcon închis, 720 mii. 
lei, tel. 206003. (Mimason)
•zona Polția Municipiului Deva, et 2 semideco
mandate. neamenajat stare bună preț 920 mii. 
lei, 206003. (Mimason)
•zona pieței decomandate, et 3,58 mp, balcon 
închis, contorizări, liber, preț 1,15 mid. lei, tel. 
0745/159608 215113. (Mimason)

«Mm Gojdu, semidecomandate, et 3, bucătărie 
mărită esie, faianță cc xiz rcnetpaiu- 
xat balcon închis, preț 950 mii. lei, tel. 206003. 
(Mimason)
•zona contrate, semidecomandate, et 3, neame
najat apometre, gaz 2 focuri, debranșat termic 
950 mii. lei, tel. 0745/640728 206003. (Mimason) 
•zona Ai, Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208 0721/985258 (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mii, neg 235208 0721/985256. (Rocan 3000) 

•m iu, împăratul 1 raiart, parcnet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg Tel. 
235208 0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil Imediat preț 28000 euro, 
neg Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
■zona Mfcro 18 etaj Intermediar, parchet bale, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mil, neg. Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 
3000)
•zona N> Bălcescu, etaj Intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mil. 
lei, neg Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă cantrett, I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
• wganttozona I. Creangă etaj Intermediar, st 
56 mp, balcon, apometre, gaz contorizat-2 focuri. 
Preț 1,130 miliarde lei (113000 RON). Tel. 
0254/231212,0740013971. (Garant Consulting)
• tagtnl to zona M, Viteazul, decomandate, 
balcon închis, apometre, gaz 2 focuri. Preț nego
ciabil. Tel. 0254/231212, 0740013971. (Garant 
Consulting)
• ugent te zonă ultracentrală amenajat ultra
modern, (centrală termică uși Interioare noi, 
parchet lamelar, gresie, faianță Instalații 
sanitare șl electrice noi, etc) mobilă de bale șl 
bucătărie. Tel. 0254/231212,0740013971. (Garant 
Consulting)
• urgent în zona Gojdu, decomandate, bucă
tărie, bale, balcon. Preț 80.000 RON, 0741/154401, 
0254/227542 seara. (Garant Consulting)
• dac, bucătăria bale, balcon, et Intermediar, 
zona Pieței, preț 110.000 RON, tel. 0741/154401, 
0254/227542 seara (Garant Consulting)
• izgenttozonaAI. Moților,et 3, faianță gresie, 
centrală termică Preț 75000 RON, tel. 221.712; 
0724/308661. (Garant Consulting)
• urgent, to zona bd. I. Maniu, etaj intermediar, 
semidecomandat faianță gresie, centrală 
termică balcon. Preț 120000 RON, tel 221.712; 
0724/308661. (Garant Consulting)
• urgent In zona Dorobanți, parter, decoman
date, contorizări. Preț 130000 RON negociabil. 
Tel. 221.712; 0724/306.661. (Garant Consulting)
• Dzda,2holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/788578 (Agenția 
Imobiliară Nr.l)
• Zamfirescu, decomandate, et bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.618 (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• Gcldg decomandate, et bun, parchet gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30900 euro, neg. 
Tel. 0788/497.618 (Agenția imobiliară Nr. 1) 

•decomandate Wng bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
•Aleea Cripdte semidec, et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță termopan, balcon închis. Preț 
neg. Tel. 0788/497.618 (Agenția Imobiliară Nr. 1) 
•eta| 3, circuit gresie, faianță balcon închis, 
contorizări, bine întreținut Zamfirescu, preț 980 
mil. lei, tel. 223400,0724/169303. (Casa Betania) 
•Mal 3, decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet, bine întreținut zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg., tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)
«Ma| 3, balcon închis, contorizări, gresie, faianță, 
bine întreținut zona Aleea Pescarilor, preț 970 
mii. lei, neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0720/387896. (Casa Betania)
• zona Pieței, etaj 2, decomandate, 2 balcoane 
închise, tip standard, parchet preț 108000 RON, 
tel. 232808 0788/165702. (Fiesta Nora)
• Gojdu, contorizări, modificări la bucătărie, 
gresie, faianță parchet balcon închis, vedere în 
2 părți,st50 mp, bineîntreținut preț87.000 RON, 
tel. 0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora) 
•zona BntoțKu, decomandate, etaj 2, balcon în
chis, contorizări, parchet laminat gresie, faian
ță amenajat și modificat deosebit, preț 68000 
RON, tel. 0788/165704,0723/251498 (Fiesta Nora) 
•zona Eminescu, la stradă lîngă ANL, etaj 3 
balcon închis, apometre, gaz contorizat geam 
la baie, ocupabil în 24 ore, preț 67.500 RON, tel. 
232809,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, etaj 1, semidecomandate, 
balcon, termopan, bucătărie modificată 
contorizări, preț 60.000 RON, tel. 0788/165704, 
0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona BăJcescu, etaj 2, decomandate, termo
pan, centrală termică parchet gresie, faianță 
bine întreținut preț 115.000 RON, tel. 
0788/165703,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona pieței, bloc de cărămidă etaj interme
diar, decomandate, parchet, contorizări, fără 
modificări, ocupabil imediat preț 36.500 euro, 
tel. 0788/165704,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Decebal, decomandate, termopan, 
parchet gresie, faianță ușă stejar, apometre, 
gaz 2 focuri, preț 110.000 RON, tel. 0788/165703, 
232808 0788/165702. (Fiesta Nora)
•semidec, zona Uzo, et 1, apometre, gaz contor
izat gresie, faianță balcon închis, preț 540 mii, 
neg., tel. 228540,0745/653531. (Ella)
•dec, zona Bejan, et intermediar, fără mari 
îmbunătățiri, preț 340 mii, neg., tel. 228.540, 
0745/653531. (Ella)
•zona Bălcescu, et 2, apometre, gaz contorizat 
2 focuri, faianță balcon mare închis, parchet, 
zugrăvit proaspăt ocupabil imediat preț 800 mii, 
neg., tel. 228540,0745/653531. (Ella) 
•semidec, zona Imp. Traian, parchet gresie, 
faianță balcon mare, apometre, gaz contorizat 
preț 890 mii, neg., tel. 228540,0745/653531. (Ella) 
•in droit zona b-dul Dacia, gaz contorizat 
apometre, parchet balcon închis, faianță bloc 
cărămidă preț 850 mii, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)

•zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut, ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg., telefon 0745/253662. (Evrika) 
•zona Zamfirescu decomandate, et 1.52 mD. 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160.211587. (Evrika)
•decomandate, cărămidă gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika) 
•zona bdul Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp. amenajat, ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
•urgent zonă bună dec, et. 2, 2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624. (Temporis)
•dec, et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)

• zona L Maniu, etaj Intermediar, amenajat, 
contorizări, parchet gresie, faianță vedere 
deosebită Preț. 120.000 RON/1,200 mid. neg. Tel. 
0745/666447. (Rubîn's Home)
• zona lălceocu, etaj Intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet merită văzut 
Preț 77.000 RON/770 mil. neg. Tel. 0745/666447. 
(Rubin’s Home)

• zona IBwiM, deci, amenajat recent, 
contorizări, parchet ocupabil Imediat. Preț 
103.000 RON/1,030 mid. Tel. 0745/666447. (Rubin’s 
Home)
• nna Dada, etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabil, vopsit se vinde cu mobilă sau 
tară mobilă merită văzut Preț 66.000 RON/660 
mil. neg. Tel. 0745666447. (Rubin’s Home)
• zonă contrată etaj Intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 103.000 RON/1,030 mid. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• zonă «IbMMiWă vedere la cetate, modi
ficat st 65 mp„ 2 balcoane, parchet nod, merită 
văzut etaj intermediar. 125.000 RON/1,250 mid. 
neg. 0745/566447/0727744923. (Rubin's Home)
• zona A, Armatei, balcon închis, gresie, faianță 
parchet lamelar, living, contorizări. Preț 
68OOORON/68O mil.(Rubln's Home)
• ImU Dacia, circuit bloc de cărămidă parter, 
balcon închis, amenajat ultra-modern. Preț 
77.000.RON/770 mii. 0740/232043. (Rubin'S Home)

■- ma , zona împăratul Traian, preț 
900 milioane lei, neg Tel. 0741/070108 
0726/523833. (Eurobusiness)
•decomandata, LMacukd, gresie, faianță par
chet lamelar, lavabil, balconînchis, 1,020 mid. le, 
neg. 0723/829060,0746/891619. (Eurobusiness) 
•M*ar ofertă! Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, 2 balcoane, etaj Interme
diar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa Grande) 
•decomandate, atol 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1250 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande) 
•eenădeconiandate, contorizări, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869918 (Casa Grande) 
•samMecomandată contorizări, gaz, apă etaj 
Intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, neg. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•Deva, cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974 (Casa Grande)
•wgent Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014 (Casa Grande)
• Hunedoara, «emldec, balcon închis, gresie, 
centrală termică Jaluzele exterioare, preț 55.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)
• Hunedoara, to circuit, balcon închis, faianță 
gresie, zugrăvit preț 43.000 RON, tel. 718833, 
0745/376077. (Partener)
• Hunedoara, semidec. ialuzele exterioare, par
chet preț 20.000,718833,0740/130413. (Partener)
• Hunedoara, zonă ultracentrală dec., centrală 
termică faianță gresie, preț 86900 RON, tel. 
718833,0745/093073. (Partener)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

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

Vând ap. 3 camere (05)

•zona L Maniu, în L-uri, et Intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bai, preț negociabil, ocupabil imediat, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
•zona bdul N. Bălcescu, et 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika) 
•zona Dorobanți, et. 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika) 
•zona Progresul et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 1,5 mid. 
lei, negociabil, tel. 211587,0745/253662 (Evrika) 
•zona G. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, tel. 0745/253662. (Evrika) 
•uganl decomandata, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg., tel. 0726/826624 (Temporis)
• zona Wcro 15, etaj 1, semidecomandate, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, termopan, 
parchet bucătărie modificată preț 7&000 RON, 
tel. 0788/165703,232808 (Fiesta Nora)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, semideco
mandate, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet rigips, spoturi, 36.500 euro, negociabil, 
tel. 232809,0788/165703. (Fiesta Nora)
•zona Goțdu, semidecomandate, balcon cu 
debara, centrală termică, parchet gresie, 
faianță instalații sanitare schimbate, ocupabil 
imediat, preț 130.000 RON, tel. 232808 
0724/524452. (Fiesta Nora)
•zona Goțdu, decomandate, parter, bloc de 
cărămidă centrală termică parchet de stejar, 
hol central, vedere în 2 părți, preț 150.000 RON, 
tel. 0745/302200,232809. (Fiesta Nora)
• urgent dec, parchet, contorizări, 2 focuri, 2 
balcoane, 98 mp, bloc de cărămidă et 1, preț 
1350 mid, neg, tel. 0742/019418 (Prima- Invest)
• dec, hol central, balcon închis cu termopan, 
contorizări, mobilă dormitor nouă ocupabil ime
diat 103.000 RON, 0740/210780.(Pri  ma-ln vest)
• zona Bălcescu, termopan, gresie, faianță mo
deme, parchet lamelar, balcon închis, ocupabil 
imediat preț 31.000 euro, 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
•zona piață bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44000 euro, neg. 
Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
•zonă ultracentrală bloc cărămidă amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, ap. liber, 40.000 
euro. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000) 
•zonă centrală I. Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
•dec, 2 băi, 2 balcoane, faianță apometre, gaz 
contorizat interfon la scară preț 1,100 mid. neg., 
tel. 228540,0745/653531. (Ella)
•dec, zona Mărăști, 2 băi, 2 balcoane, bucătărie 
modificată gresie, faianță instalații sanitare noi, 
ușă metalică vedere în trei părți, sau schimb cu 
ap. 2 camere, 1,400 mid, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
• urgent, to zona Gojdu, decomandate, balcon, 
hol central, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
gresie, faianță parchet Preț 37000 euro. Tel. 
0254/231212,0740013971. (Garant Consulting)
• urgent, ta zona Scărișoara, etaj intermediar, 
contorizări (apă gaz, căldură). Preț 26000 euro. 
0254/231212,0740013971. (Garant Consulting)
• ugent, to zona Bălcescu, dec., etaj interme
diar, balcon, apometre, gaz 2 focuri, parchet Tel. 
0254/231212,0740013971. (Garant Consulting)
• urgent, to zona Gojdu, parter, dec., centrală 
termică Preț 145.000 RON. (Garant Consulting), 
tel 221.712; 0724/305561. (Garant Consulting)
•decomandate, bucătărie mare, 2 băi. debara, 
contorizări, parchet repartitoare, zona Mihai 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg., tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)

•Dada, decomandate, et bun, bloc cărămidă 
parchet gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 
•zona Eminescu, decomandate, et 3, 2 băl, 
balcon închis, cămară debara, parchet peste 
tot gresie, faianță preț 1,450 mid. lei, tel. 215113, 
0745/159608 (Mimason)
•zona Zamfirescu, decomandate, parter, pre- 
tabil birouri, sediu firmă cabinet, preț 38000 
euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
•zona Goțdu, semidecomandate, et 1, bucătărie 
modificată parcnet laminat contorizări, preț 1,3 
miliarde lei, tel. 0745/159608 (Mimason)
■zona Spitalul Județean, 2 băi, 3 balcoane, fără 
îmbunătățiri, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0745/640725. (Mimason)
•zona L Creangă decomandate, et. 3,2 băi, 
balcon închis, contorizări, neamenajat preț 
45.000 euro, tel. 215113. (Mimason)
•zona Liceul de Muzică dec., parter înalt cu 
balcon închis, contorizări, gresie, faianță sjaraj, 
preț 1,6 mid. lei. Tel. 0745/640725. (Mimason) 
•nna Mtarita, semidecomandate, parchet peste 
tot, gresie, faianță contorizări, calorifere noi, 
termopan peste tot, ușă metalică aer 
condiționat et. 4, cu țiglă preț 15 mid. lei, tel. 
0740/173101 (Mimason)
• Sir. 1 Decembrie, modificat, termopan, gresie, 
faianță balcon de 10 m, ST=65 m. Preț 
40000euro. Tel. 0745666447. (Rubin 's Home)
• zona Scărițoaiteetal Intermediar, amenajat, 
termopan, gresie, faianță centrală termică 
parchet lamelar, merită văzut Preț 80.000 
RON/BOO mil. neg. 0745/666447. (Rubin's Home)
• zonă ufracontrală etaj 3, centrală termică 
parchet gresie, faianță Preț 135000 RON/1J50 
mii. neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home) 
•decomandate idtrocentral împăratul Tralan, 
etai 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)
•decomandate ultracentral, 1 Decembrie, ame
najat gresie, faianță termopan, contorizat total, 
preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)
•zona Minerului, decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, bale, noi, balcon închis, CT, parchet, 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dada, semidecomandate, contorizări, 
parchet gresie în bale, bucătărie, ocupabil 
Imediat, preț 850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona L corvln, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei, neg. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zonă centrală decomandate, 2 băl, gresie și 
faianță în bucătărie șl bale, laminat, centrală 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1380 mil. 
lei, neg.. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• zonă centrală Hunedoara, semidec, centrală 
termică balcon închis, gresie, faianță parchet, 
preț 7.0000 RON, 718833,0745/376077. (Partener)

Cumpâr ap. 3 camere (06)
•In zonă bună de preferință et intermediar, se 
oferă prețul piețel, 211587,0745/253662. (Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)

•urgent, zonă centrală contorizări, gresie, 
faianță s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garai 
20 mp, boxă foarte îngrijit preț'2500 mid. neg, 
tel. 0726/826624 (Temporis)
•zona LMaculuL decomandate, vedere pe 3

•zonă centrală L Creangă superamenajat la 
cheie, et. 2,2 băl, Ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, neg. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Utacuhă 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, contorizări, 
parchet melaminat bucătărie mare, camere cu 
parchet preț 190.000 RON, tel. 224296; 
0788561.782. (Garant Consulting) 
•decomandate, zona Dorobanți, etaj 1,2 grupuri 
sanitare, 2 balcoane, centrală termică, suprafață 
120 mp, preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 
0741/709939,0746/891619. (Eurobusiness)
• zona Prograziă parchet 2 băl, 2 balcoane, 
vedere spre cetate, st 98 mp, contorizări, preț 1,4 
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)
• zor Hal entrală semidecomandate, zonă 
liniștită bloc de cărămidă centrală termică aer 
condiționat, parchet mici modificări la 
bucătărie, preț 40.500 euro, negociabil, tel. 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, 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 0786/185702. (Fiesta Nora)

Vând case, vile (13)

•sir. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• to Deva, zonă centrală 2 cam., bucătărie, baie, 
cămară curte, grădină st. 500 mp. sc 90 mp. 
75.000 euro neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's 
Home)
• to 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/B26624 (Temporis)
•zonă centrata, 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1) 
•Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
neg., tel. 0788/497615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•zona Călugăreni, 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, baie, garaj, încălzire 
centrală st 400 mp, preț 68000 euro, neg., tel. 
0788/497.615 (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•Deva, 2004 parter+mansardă 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală, 
preț 118000 euro, neg, tel. 0788/497.615 (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• zona Horea, 2 corpuri, 1-3 camere bucătărie, 
baie, bucătărie, 2-2 camere baie, bucătărie, 
pivniță garaj, st 1000 mp, preț 300.000 RON, tel. 
224596; 0788561.782. (Garant Consulting)
• zona Căugârenl p+1, garaj, 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. 224296; 0788361.782. 
(Garant Consulting)

•Simeria, 2 camere, bucătărie de vară curte, j 
viță de vie, anexe, centrală termică grădină de 
flori, beci, camere podite, canalizare, casă de 
cărămidă preț 1 mid, neg, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)

•Deva, pil, p - garaj, 1 cameră baie, bucătărie, 
cămară pivniță 2 băi cu jacuzl, terasă 60 mp, ct 
nouă garaj dublu, intrare separată la mansardă 
sc 140 mp, p+m st,600 mp, construcție foarte 
modernă preț 118000 euro, tel. 228.540, 
0745/653531. (Ella)

•zona Zăvoi 2 camere, bucătărie, baie, camere 
5x4, cămară centrală termică canalizare, 
calorifere noi gresie, faianță, st. 150 mp, preț 
1350 mid, tel. 228540,0722/566.938 (Ella)
• 4 camere, bucătărie, bale, gaz, apă canalizare, 
garaj, curte, grădină 760 mp, preț 85.000 euro, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
•3 carnare, pretabllă pentru activități comer
ciale, în Sîntuhalm, curte, grădină, st 500 mp, 
apă curent electric, gaz metan, la sosea, preț 
100.000 euro, tel. 223400, 0741/120722, 0724/ 
169303. (Casa Betania)
•casă p+1, 4 camere, 2 băl, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopan, st 1200 
mp, Deva, preț 100,000 euro, neg., tel. 
0742/005228,0720/387896. (Casa Betania)
•cază p+2,6 camere, 2 băl, bhlcon, terasă (arai, 
construcție nouă zonă rezidențială Deva, preț 
130.000 euro, neg., tel. 0742/005228 0720/387898 
(CasaBetania)
• Hunedoara, 4 camere, sobe teracotă boiler pe 
gaz, bale, bucătărie, preț 120.000 RON, tel. 
718833,0745/093073.(Partener)

Cumpăr case vile (14)

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

Vând case de vacanța (15)

•to Ormlndea, st 1200 mp, livadă anexe, 
magazie, acces auto, preț 380 mil, neg, tel. 
228540,0722/568938 (Ella)

Vând case la țară (17)

•zona Sântahalm, 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 Bâraău, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, neg. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zona Laanlc, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii. lei, negociabil. Tel. 235019,0727/707880. 
(Casa de Vis)
•zona Dobra, 2 camere, hol, cămară proiect 
pentru o altă casă preț 550 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 M km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004 2 camere, finisată exterior, curte, liva
dă st 1 ha, 500 mil. neg, 0726/826624 (Temporis) 
•la 7 km de Deva. 2 corpuri, unul format din: 
baie, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vara cu apă gaz, sobe teracotă st 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624 (Temporis)
•la 6 km de Hunedoara, zonă pitorească baie cu 
duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță, anexe, gaz, apă fosă septică curte 
betonată grădină st 1700 mp, renovată, preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)
•8 km de la Simeria, casă de cărămidă 2 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. 228540,0722/566.938 (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, 
0745/653.531. (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, 2-3 camere, 1,350 
mid, #eg., tel. 228540,0745/653.531. (Ella)
•ta 5 km de Deva 2camere + 2 camere nefinsate, 
bale, bucătărie, apă caldă (instant), hidrofor, st 
1600 mp, preț 850 mid. neg., tel 228.540, 
0722/568938 (Ella)
• Luncohi 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 mil. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
•In Bohott, construcție nouă living de 34 mp; 
dormitor mare, bale, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând teren (21)

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

•4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, f.s. 
243 m, curent, gaz, preț . 16 euro/mp, tel. 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•tocTlmpa, 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. 1)
•parcele de teren, cu st 500 mp, fa 20 m, gaz, 
curent preț 10.000 euro parcela, neg., tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•Deva, 2300 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
•Simeria, la DN7, st 7400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.lj

•la 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent preț 15 euro mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• totravlan, zona DN 7, st 3300, fs. 50 mp, apă 
gaz, curent toate facilitățile, preț 24 euro mp, 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)
• intravRan, 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)
•inlravlan la DN 7, suprafață totală 3000 mp, fs 
48 metri, toate utilitățile, zonă comercială exce
lentă Sîntuhalm, zona Motel Alaska. Tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688 (Casa Betania) 
•tatravian, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, în zonă rezidențială toate faci
litățile, 10 parcele vândute, preț 21 euro/mp, 
neg., tel. 0740/9144688, 0724/169303, 223400. 
(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, 
230221,0740/914688 0720/370753. (Casa Betania)

•Intravlan, 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) 
•Intravflan, st 5700 mp, la DN 7, situat între 
Sîntandrei și Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0740/914688, 
0724/169303, (Casa Betania)
■Intravlan, st 500 mp, front stradal 17 metri, apă 
gaz metan, curent electric șl canalizare, în zona 
Zăvoi, preț 20 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (Casa Betania)
•Intravlan, st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate și parcela, zona liceului 
Traian, preț 15 euro/mp, tel. 0743/10362.*, 
0724/169303. (Casa Betania)
■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) 
•Hratftan. drataH constructle bloc de locuințe, 
2560 mp, fs 20 mp, toate facilitățile, zona Doro
banți, preț 24euro/mp, 0745/640725. (Mimason) 
•totmrthn, zona Ceangăi, loc de casă 715 mp, 
toate facilitățile, preț 37.000 euro, tel. 
0745/640725,0740/173103. (Mimason) 
•Intravltan, zona Prelungirea Vulcan, loc de 
casă 857 mp, fs 14 m, fântână pe teren, seră 
beci, preț 540 mil. lei, tel. 0745/640725. (Mimason) 
•totravfian, 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)
• Mitral Deva, st 375 mp, toate utilitățile, preț 
21.000 euro neg., 718833,0745/093073. (Partener)
• ugent, Intravian, 1800 mp, fs 15 m, facilități 
apă găz, curent, zona Zăvoi, preț 23 euro/mp, 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

Cumpâr teren (22)

•cumpăr teret, t Săcărâmb pentru agrement. 
Plată pe loc. Tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• urgent, 5 ha, intravilan la șosea, Deva sau îm
prejurimi, plata Imediat, 215212. (Prima-lnvest)

Vând spații comerciale (25)

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

Alte imobile (27)

•tarmă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5300.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 

-Imobiliară Nr.l Deva)
• zonă turistică Hunedoara, PENSIUNE: P+2+M, 
4 dormitoare, living mare, bucătărie, 2 băi, 2 
terase, mansardă pivniță sc 124 mp pe nivel, st 
9800 mp, piscină curte betonată preț 300.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)
•hală producție, 220 mp, Deva, cu platformă be
tonată 150 mp, curent trifazic, toate facilitățile, 
pfet 95.000 euro, tel 0722/564004. (Prima-lnvest)

Chirii imobile (29)

•ofer spre încfilri- e sau vindem spațiu comer
cial, s 250 mp, zonă centrală amenajat, la cheie, 
totul nou, preț neg. Tel. 0726/523833, 0741/ 
070106. (Eurobusiness)
•ofertai spre închiriere spațiu comercial, zonă' 
centrală zona depozitelor, prețuri neg. Tel. 
0726/523833,0741/070106. (Eurobusiness)
•ofer spre închiriere spațiu corn., suprafață de 
250 mp, totul nou, gresie, faianță termopan, 
centrală termică, pretabil pentru sediu firmă, 
depozit, restaurant, preț 1800 euro, negociabil. 
Tel. 0741/070106,0726/523833. (Eurobusiness) 
•ofer pentru închiriere garsonieră dec., complet 
mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ lună 
Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
•se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionului. 
Rugăm seriozitate. Tel. 235208 0721/ 985256, 
0721/744514,0724/620358 (Rocan 3000)
•ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg. 
Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 3000)
•ofer gsraontert 2 camere, et 2, Dacia, mobilată 
contorizări, preț 90 euro/lună ușor negociabil. 
Tel. 0740/173103,206003. (Mimason)
•ofer garaj, sub bloc, în zona pieței, preț 70 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason)
■ofer ap. 3 camere, decomandate, cu garaj sub 
bloc, mobilat, utilat, et 2, zona Micul Dallas, preț 
350 euro/lună 0745/253413,206003. (Mimason) 
•ofer ap. 3 camere, mobilat utilat contorizări, 
zona Mărăști, preț 200 euro/lună 0745/266071. 
(Mimason)

•caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mobilat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ofer In regim hotelier cameră mobilată în 
Deva, 700.000 lei/zi, 0722/564004. (Prima- Invest)
• ofer spațiu comercial 22 mp, cameră+baie, 
parter, zona piață Deva, amenajat occidental, 
preț 150 euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest)
• ofer garsonieră complet mobilată contorizări, 
în Deva, preț80 euro/lună 215212. (Prima-lnvest)
• ofer apt 2 camere mobilat aragaz, frigider, 
contorizări, zona Eminescu, preț 100 euro/lună 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
•ofer apt 2 camere decomandate, centrală ter
mică proprie, geamuri termopan, complet mo
bilat și utilat cu aragaz, frigider, tv, mașină de 
spălat automată zonă I. Creangă preț 250 euro/ 
lună 0743/103622,0720/387898 (Casa Betania) 
•ofer apartament 2 camere, circuit, centrală 
termică proprie, complet mobilat și utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Dacia, 130 euro/lună Tel. 
0724/169303,0743/103622. (Casa Betania)
• caut spațiu de închiriat, zona b-dul Decebal 
sau 1 Decembrie, St=50 mp maxim, amenajat 
sau neamenajat pe perioadă lungă de timp. Ofer 
prețul pieței. Tel. 0745666447. (Rubin’s Home)
• închiriez ap. 2 camere, zona Dacia, etaj inter
mediar, mobilat contorizări, repartitoare, gresie, 
faianță parchet, ușă de lemn, frigider, aragaz 
Preț 100 euro/lună 0745666447. (Rubin’s Home) 
•garsonieră mobBată zona Ștrand, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•casă 3 camere, bucătărie, baie, încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabil, confort garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• ofer ap. 2 camere, zonă ultracentrală deco
mandate, centrală termică mobilat și utilat 
stare bună" preț 150 euro, negociabil, tel. 
0788/165703,0788/165702.  (Fiesta Nora)
• ofer ap. 2 camere, zona pieței, decomandate, 
apometre, gaz contorizat repartitoare, semimo- 
bilat proaspăt renovat, preț 120 euro, tel. 
0788/165702,0788/165703. (Fiesta Nora)
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Vând ap. 2 camere (03) Vând garsoniere (19) Decese (75) Comemorări (76)

• decomandata, cu îmbunătățiri. Deva, str. 
Bejan, bl. 61, sc. 2, et 7, ap. 109, preț 650 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0724/388452.
• Deva, Al. Moților, etaj 1, bloc de cărămidă, 34 
mp, modificări interioare, contorizări, ocupabil 
imediat, preț 610 milioane lei, negociabil. Tel. 
227698,0721/885854.
• Deva,AJ.Tellor,bl.74,sc.2,parter,ap. 22,preț 
670 milioane lei, negociabil, gresie, faianță, 
apometre, gaz contorizat repartitoare, parchet 
melaminat. Tel. 0722/898390.

A 2 • Deva, Aleea Crinilor, bloc cărămidă, etaj 
1, foarte frumos, cu soaresi liniște deplină, 
vegetație în jur. Tel. 0747/700020.

• Deva, bduf Decebal, preț 1,400 mid. lei, nego
ciabil șl. copiator Minolta. Tel. 219764, 
0724/848493.
• Deva, decomandate, preț 78.000 ron, nego
ciabil și garsonieră Hunedoara, amenajată

> complet, preț 38.000 ron, negociabil. Tel.
0720/4378®, 0740/850728.
• Deva, Dorobanți, hol, bale, bucătărie in balcon, 
podele laminate, gresie, faianță, termopane, 
centrală termică beci, pod, preț 110.000 ron, 
negociabil. Tel. 222101,0721/597686.
• Deva, Qo|du, decomandate, posibilități priva
tizare, preț 78.000 ron, negociabil șl garsonieră 
amenajată complet, preț 52.000 ron. Tel. 
0720/4378®
• Dm, Qojdu, parter și etaj 1, contorizări, bal
con, parchet, fără îmbunătățiri, preț 85.0® ron. 
Tel. 224296,0788/361782,0720/747359.
• Deva, KonăNcMnu, decomandate, contori
zări, fără îmbunătățiri, preț 77.000 ron. Tel. 
224296,0788/361782,0720/747359.
• Dwa, Mkro 15, bl. 66, sc. IA, ap. 6, Str. Straiului, 
preț 600 milioane lei, bale, bucătărie, balcon. 
Relații la adresă.
• Deva, Scărișoara, totul nou, uși, geamuri, 
Instalații sanitarei contorizări, repartitoare, preț 
82.000 ron. Tel. 224296,0788/361782.
• Deva, ultracentral, etaj intermediar, standard, 
98.000 ron, negociabil și teren Intravilan zona 
Zăvoi, utilități 100%, 28 euro mp negociabil. Tel. 
0720/4378®, 0740/850728.
• Deva, zona Eminescu, parter, amenajat pentru 
locuit sau spațiu comercial, preț 20300 euro. Tel. 
0723/3351®.
• etaj 1, frumos amenajat, balcon închis, Deva. 
Tel. 0741/6598® 2205®.
• semldecomandate, parchet în camere, gaz 
contorizat, apometre, repartitoare, etaj 2, Dada, 
gresie, faianță preț 650 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0722/722112.

. • Slmeria, central, bucătărie mărită balcon 
r' |închis, parchet laminat, gresie, faianță multiple 
V îmbunătățiri, preț 850 milioane lei, negociabil.

Tel. 0720/505771,0723/686162.
• Slmeria, ultracentral, bloc cărămidă deco
mandate, centrală termopane, gresie, faianță 
sau schimb cu apartament în Deva, 3 camere 
plus diferență Tel. 0723/6289®.
• Slmeria, zonă centrală termopane, parchet 
laminat, gresie, faianță ușă metalică centrală 
termică preț 1 mid. lei, negociabil. Tel. 
0723/686162,0720/505771.

• urgent, decomandate, Deva, Gojdu, parter, 
contorizări, parchet, interfon, 7® milioane lei, 
negociabil. Tel. 229034,229064,0724/3551® 

•.vând iau schimb, Deva, bdul p.acia, etaj, 3, 
circuit tererîîn Deva zona Zăvoi, preță2.®d ton.

<r Tel. 0745/511776.

• 2 camere, 27 mp, Deva, zona policlinicii Dacia, 
etaj intermediar. Tel. 0745/253413,218234.
• Deva, cartier Dacia, 2 camere, parter, parchet 
laminat, contorizări apă gaz, repartitoare, 
ocupabllă imediat, preț 550 milioane lei. Tel. 
220579.
• Deva, confort 1, suprafață mare, etaj 1, balcon, 
zonă centrală preț 20.0® euro, negociabil. Tel. 
227661,0745/888619.
• Deva, Mim 15, Al. Crișulul, bl. ® etaj inter
mediar, contorizări, balcon închis, cablu tv, preț 
550 milioane lei, negociabil. Tel. 0254/2169®.
• Deva, zona Dacia, parter, gresie, faianță 
Instalații sanitare noi, apometre, repartitoare, 
preț 42.000 ron, negociabil, fără Intermediari. Tel. 
0724/779543.
• Himedoaza, str. Bucegl, preț 39.0® ron, nego
ciabil șl teren Deva, intravilan, st 9® -18® mp, 
preț 4 - 9 euro mp. Tel. 0740/850728,0720/4378®.
• legeni garsonieră zonă ultracentrală gresie, 
faianță parchet, balcon închis, ocupabllă 
Imediat în Slmeria; cumpăr urgent apartament 2 
camere. Tel. 0745/483783,2612® 0722/582097.
• urgent, 2 camere, gresie, faianță, contorizări 
gaz, apă lavabil, jaluzele, preț 650 milioane lei. 
Tel. 2281®, după ora 16.
• urgent, In zonă ultracentrală Slmeria toate 
utilitățile, preț 550 milioane lei, negociabil sau 
schimb cu apartament 2 camere sau casă plus 
diferență Tel. 2612® 0722/582097.

Vând terenuri (21)

Vând ap. 3 camere (05)

• 10 peraele teren a 5® mp, zona Căprioara 
Relații la tel. 211124.
• 2JW mp teren Intravilan în Deva str. Alunului, 
(zonă agrement, case de vacanță). Tel. 227242.
• 247® mp teren pentru agrlculută șl 6.0® mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu șl CE. Tel. 212272,0723/7325®.
• araMâha lângă șosea asfalt4km de Hațeg, 
comuna Berthelot, acte în regulă Tel. 770687.
• extmlan kt Deva 16.5® mp, fs 44 m, preț 5 
euro mp. Tel. 0721/744514
• «drarifan, pe DN 7, vizavi de SC Maer, 64.0® 
mp, facilități apă gaz, curent, preț 5 euro mp. 
Tel. 0745/483783,0722/582097.
• grtdnâ Intravilan, 15 ari, pentru casă de 
vacanță preț negociabil. Informații Illa str. T. 
Vladlmlrescu, bl. S2, ap. 4.
• htravta MM mp în Băcia cu toate fadlitătile: 
apă canalizare, curent, gaz, preț 4 euro/mp. Tel. 
233974,0724/388452.
• Wravlan 4626 mp șl două construcții cu câte 
două camere flecare în Tâmpa (CFW1) la 1 km 
de Simeria Posibilități racordare la gaz, apă 
curentă canalizare, toate în fața porții. Tel. 
0788/469152 sau 0254/212803.
• totravBan pentru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt, 12® mp, fs 12 m, facilități gaz, curent ia 
poartă Telefoane 2202®, 0746/0290® după ora 
ie,
• Intravltan, comuna Șoimuș, 50® mp, la asfalt, 
gaz, curent la poartă Tel. 0744/641821.
• kitravlan, loc de casă în Tâmpă gaz, curent, 
apă canal, vecinătate imediată cu Straiul Mic, 
17® mp, fs 17 m, preț negociabil. Tei. 
0354/402235,0726/404011,0726/118427.
• toc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent,

• terenIntravlan. Relații latei. 222305,226813.
• vând parcele 5® ■ 10® mp, zona lac Cindș și 
Râu Mare, preț 3 • 5 euro mp. Tel. 0745/253413, 
218234

• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 98 mp, 
etaj 1, zonă centrală preț 37.000 euro. Tel. 
228615.
• decomandate, rolele exterioare, boxă 
centrală termică 2 băi amenajate, Deva, zonal. 
Creangă Tel. 0745/253413,218234.

Vând locuri de veci (23)

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, zona „A” M. Eminescu, decomandate, 
.amenajat integral, 2 băi, 2 balcoane, centrală 

lică, 12 mp. Tel. 0720/4378®, 0740/850728.

Vând case, vile (13)
• 4 camere, 2 băi, bucătărie faianțată complet 
renovată termopan, acces auto, centrală 
termică Deva Tel. 0726/9729®
• Deva, str. Horea 2 corpuri, centrală termică 
amenajări moderne, garaj, anexe, , curte și 
grădină st. 750 mp. Tel. 228448,0722/347521.
• Hațeg, str. M. Eminescu, nr. 26 A, 5 camere, 
bucătărie, baie, 23 ari. Tel. 770369,0744/910170.
• Slmeria, zonă bună canalizare, 3 camere 
decomandate, bucătărie, 7® mp, apă curent, 
gaz, grădină cu pomi fructiferi, preț 50.000 euro. 
Tel. 0720/505771,0723/686162.
• vând casă în Deva zona Progresului, 4 
camere, bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi 
fructiferi și gazon, grădină de legume. Tel. 
214446. Exclus intermediari.
• vând, la casă o cameră bucătărie, baie cu 
cabină de duș, centrală termică parchet 
lamelar, gresie, faianță Deva central. Preț nego
ciabil. Tel. 0726/972966.
• zonă bună Simeria 2 camere, bucătărie, 
cămară baie, garaj, grădină preț 950 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0720/505771.
• 3 camere, bucătărie, baie, centrală termică 
garaj, grădină în Deva zona Baia Sărată Tel. 
0722/347512,0720/4378®.

• vând cavou 2 persoane cu bordură placă și 
cruce în Cimitirul din str. Călugăreni, preț 32 
milioane lei. Tel. 219314
• vând cawu în cimitirul din str. Eminescu, 
Deva. Relații la tel. 2257®.

• închiriez spațiu comercial, construcție nouă 
65 mp, str. Al. Centralei, nr. 3, lângă fosta piață 
mică Hațeg. Tel. 770559.
• ofer spre închiriere spațiu comercial 30 mp în 
Orăștie, zonă centrală Tel. 0741/383594 247371 
după ora 16.

Auto românești (36)

Vând case de vacanță (15)

• cabană In Șoimuș, cu teren, panoramă 
deosebită preț bun. Tel. 0727/763310,237448

Vând case la țară (17)

• 2 corpui, cărămidă sat Boz - Brănișca Corp 1
- 2 camere, sobă teracotă pivniță corp 2 ■ 3 
camere, fântână cu pompă grădină pomi fruc
tiferi; suprafață 918 mp, preț 8® milioane lei, Tel. 
0740/369611,0723/4924®.
• 3 camere, bucătărie, cămară anexe, curte 
mare, grădină Rapoltu Mare, nr. 1® Tel. 264295, 
după ora 17.
• casă 3 camere, bucătărie, cămară anexe

- -ț, gospodărești, grajd, grădină 2 ari, gaz, curent,
- telefon, preț 1 mid. lei, negociabil. Tel. 263024, 

„ 261470.
, • casă D+P+M, 4 camere, bucătărie, 2 băi, 2

* terase, livadă pomi fructiferi, grădină flori,
legume, luciu de apă sc 120 mp, st 25 ha, totul la 
standarde occidentale, Almașu Sec, preț 130.0® 

’ euro. Tel. 0745/888619.
• casă In comuna Băcia, 17® mp teren plus 
grădină proiect casă nouă Tel. 0724/368331.
• casă P+M șoimuș,4 camere, gaze, bucătărie, 
living, scară interioară (marmură), 2 băi, 2 
beciuri, garaj, terasă curte, anexe, grădină preț 
negociabil. Tel. 225046,0727/934959.
• .urgent casă cu anexe în Săcel, la 7 km de 
orașul Hațeg, preț la vedere. Relații la telefon 
770559.

• vând Are 243 D motor Brașov plus remorcă 15 
to, stare bună acte la zi. Telefoane 245874 
0723/3351®.
• vând Dada 13®, af 1977, stare excepțională 
preț 27 milioane lei, negociabil. Tel. 0723/556218, 
233945.
• vând Dada 1310 Berlină af 19® preț nego
ciabil. Tel. 2270®
• vând Dada 1310 break, 5 trepte, stare bună 
VT 2®7, af 19®, preț negociabil. Tel. 
0744/7M235,219780.
• vând Dada 1310, af 19® RAR 2007, preț nego
ciabil. Tel. 0721/3688®
• vând Dada break, af 1®7, taxe 122005, vt 2®7, 
nu necesită reparații, casetofon, boxe, preț 
negociabil, nu a fost utilizată în comerț. Tel. 
0726/080402.
• vând Dada Solenza 19 D Avantaje, gri-perle, 
consum 5,5 - 6 I, mașină de garaj, stare im
pecabilă af 2004 20.0® km, multe îmbunătățiri, 
preț 5900 euro, negociabil. Tel. 0727/763310, 
0723/575646.
• vând Stșper Nova Confort, af 2®1, unic propri
etar, vișiniu metalizat din fabrică mașină ținută 
în garaj. Tel. 0723/270348.

Auto strâine (37)

• vând Opd Astra, af 1993, vopsea metalizată 
133.0® km, ireproșabil. Tel. 0744/1256®.
• vând Opel Vectra 1,6 i, af 1991, gri metalizat, 5 
uși, stare bună închidere centralizată alarmă 
preț negociabil. Tel. 0722/376825.

Microbuze. Dube (38)

• vând dubiță Iveco Turbo Daily, af 20®, oglinzi 
electrice încălzite, cârlig de remorcă radio- 
casetofon, alarmă închidere centralizată preț 
negociabil. Tel. 0722/314123

Camioane, remorci (39)

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

împărtășim durerea colegei noastre Daniela Ștefoni greu 
încercată prin decesul soțului

SIMINIC ILION ȘTEFONI
din Păclișa. Dumnezeu să-l odihnească.

Colegele de serviciu de la Secția 2/2, Spitalul Păclișa

Suntem alături de familia cuscrilor Ștefoni Ilion din Păclișa 
în greaua încercare prin care trec, pricinuită de decesul lui

ȘTEFONI ILION SIMINIC
Cuscrii, familia prof, Andrioni Iullus

Suntem alături de familia îndoliată în aceste momente 
grele pricinuite de decesul celui care a fost

PÂRVA MIRON
Sincere condoleanțe.

Familia Resiga Ion șl Elena

In memoriam
ANDREI AXENTE

Dragă Xenti, vine o zi când totul se sfârșește, dar din păcate 
pentru tine, această zi nefastă a venit mult, mult prea 
devreme. Ai fost mai mult decât un prieten, văr sau frate și 
sper că atunci când ne vom reîntâlni în ceruri totul va fi la 
fel ca înainte. Nici un cuvânt nu poate descrie o anumită 
stare, dar îți primit că te voi purta în inima mea veșnic, iar 
amintirea ta va dăinui peste vremuri neschimbată. Nu-ți 
pot spune adio ci doar la revedere prietene. înmormântarea 
are loc duminică, ora 13. Cu drag Petre Ursan,

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vâr cănițB pe cauciucuri de 1-2 cai, abrict cu 
circular motor 22 V, preț negociabil. Tel. 
0254/2635®
• vând mașină de tuns iarbă manuală Husq
varna, aproape nouă preț negociabil. Tel. 
2139® după ora 2a
• vând presă de balotat, cositoare rotativă gre
blă fân, semănătoare porumb. Tel. 0727/272307.
• vând semănătoare păioase 29 rânduri, 
prășltoare 6 rânduri, săpătoare 6 rânduri, 
mașină erbicidat, cadru disc în tiranți, stare 
perfectă și 1 ha teren arabil. Tel. 264161.

• vând sUvultor electric 25 to, stare foarte bună 
preț negociabil.TeL 0722/314123.
• vând tractor U 651, stare foarte bună înma
triculat Tel. 0254/7495®.

• vând centurii militară veche cu o stemă pe 
pafta, 1® euro, mașină de cusut Singer, monede 
cu eclipsa 2 euro bucata. Tel. 0723/005657.
• vând palton lung bărbați din piei caprine nr. 
54 ■ 56 confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 1® euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

Materiale de construcții (53)
• moHter rin pal și lemn masiv debitare 
bușteni. Tel. 0744/5677® 0722/532715.
• vând țiglă din demolare, mobilă veche de pes
te 1® de ani, preț negociabil. Tel. 0254/220610.
• vând urgent cărămidă din demolări 60® 
bucăți, dimensiuni 28x14x6 cm. Tel. 0723/3351®

• dstribultorul Macon SA vinde BCA, preț 
2M ron/mc sau 2384000 lei vecN/mc, > 
transport gratuit la domlcM dentutaL Tel 
0254236204 0744/524456,0744/561574

Piese, accesorii (42)

• vând 4 bucăți cauciucuri noi pentru Dacia 
papuc 13/176, preț 1,2 milioane lei bucata, nego
ciabil. Tel. 0721/384304, zilnic.
• vând 7 cauciucuri plus camere, 4 noi, 3 puțin 
folosite, mărime 1200/18, preț avantajos și nego
ciabil. Tel. 0741/1216®
• vând cutie viteze 4 trepte de VW Golf Diesel, 
preț ® euro, Devă Tel. 0722/6290®

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

Electrocasnice (56)

Mobilier și interioare (47)

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

• vând mobilă vitrină servantă masătv, masă 
extensibilă, scaune, dormeză recamier, preț 
negociabil. Tel. 216537.
• vând recamier cu ladă 2 dormeze de o 
persoană 2 fotolii, masă lungă 2/80 m, dulap 
lemn, 2 uși interior cu toc, geamuri 3 canate, 1 
canat 4 pentru baie, cămară, 2 căruțe ■ una 
mare pentru piață Tel. 215325.
• vând uși și geamuri din demolări, preturi bune. 
Tel. 0740/420521.
• vând vitrină sufragerie, bibliotecă pat 
dormitor cu saltele Relaxa, stare foarte bună 
preț 4 milioane lei. Tel. 213604,0720/061566.

Televizoare (48)

• vând televizoare și mașini de spălat second 
hand aduse din Germania, en gros și en detail, 
prețuri foarte avanajoase. Tel. 0744/210251, 
0721/686728.

• mașină de spălat automată de Cugir, sobă 
teracotă pe colț, frigider Frigero, mașină de 
spălat mică aspirator, șpriț făcut cârnați. Tel. 
215325.
• vând candelabre de cristal, perfectă stare, cu
3 becuri, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/7325®.
• vând frigider Arctic, preț35 milioane lei și ladă
4 sertare, fără motor 2,5 milioane lei. Tel. 
0720/432448,0254/213483.
• vând fadă frigorifică 5 sertare, stare bună preț 
negociabil. Tel. 227452.
• vând fadă frigorifică Arctic 5 sertare, stare 
foarte bună (nouă), preț 2,5 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/747381.
• vând mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661®1 - 250® 13, perfectă funcționare, peste 
1® ani vechime. Tel. 212272,0723/7325®.
• vând mașină de spălat automată Bosch 6® 
rotații, absolut nouă sigilată în ambalajul ori
ginal, certificat de garanție 24 luni, preț 9 
milioane lei fix. Telefoane 0722/471046,215557 
Deva.
• vând urgent ladă frigorifică Arctic, 5 sertare, 
bine întreținută stare perfectă de funcționare, 
preț negociabil. Tel. 228204 zilnic.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• societate comercială vinde antene de 
sateit digitale bicepând cu 650 lei noi, un 
an garanție, recepționează programe 
românești și străine, cu abonament (MAX 
TV) șl fără abonament, montarea șl 
deplasarea incluse to preț Refați la tel 
0723/481776 sau 0745/840474

• vând pui Doberman, vârsta 4 săptămâni 
Tel 0723/546424

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând Holda 6210, stare bună funcționare, preț 
1.500.000 lei, negociabil. Tel. 0741/121638.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând monltbr color Sampo de 15“, preț 1® 
ron, Deva. Tel. 0722/6290®

îmbrăcăminte, incălțăminte 
articole sport (52)

în 25 iulie se împlinesc 6 luni de când ne-a părăsit pentru 
totdeauna scumpul nostru fiu, frate, cumnat și unchi

ARTEAN SORIN
din Sântandrei. Dumnezeu să-l odihnească in pace.

Familia

Pierderi (62)

• văndsfamilii albine, 2 familii roi, centrifugă și 
colectoare polen. Tel. 214430.
• vând iapă de 12 ani cu o mânză de 2 ani. Tel. 
0740/994964 orele 8-16.
• vând pereche păun și păuniță preț negociabil. 
Tel. 226041.
• vând plantă Aloe Vera, înălțime 150 m, de 20 
ani, preț negociabil. Tel. 0721/384304, zilnic.
• vând plante: dafin, mirt, rodiu, lămâi cu port 
pitic, Orăștie, tel. 243433.
• vând poramb știuleți 5.0® kg, cantitate 1 ■ 2 
tone, Banpotoc. Tel. 0727/759834.
• vând un cal, sat Boz, comuna Brănișca, familia 
Bîc loan sau tel. 0254/225437.

Altele (61)

• vând ceas de mână Doxa, perfectă funcțio
nare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.
• vând ceas de mână elvețian Longines cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 140 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/7325®.

Mama Rodica, sora Daniela, frații 
Sorin, Călin, cumnatele Monica, 
Mariana și nepotul Robert anunță 

-împlinirea a 6 ani, în data de 24 
iulie, de la trecerea în neființă a 
celei care a fost

MARIANA CLAUDIA 
CAZAC (ARY)

Nu te vom uita niciodată. Lacrimi 
și flori pe mormântul tău. 
Dumnezeu să te odihnească in pace.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Mâgduț Irina Simona. Se declară nul,
• phrdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Sandu Elena. Se .declară nul.

• Urmă de papetărie șl bbvtlcâ angajează 
agent de vânzări absofant 2005. Comiți de 
lucra avantajoase. Se primesc CV-uri la 
tel/fax 0254/224640,230899,

Umanitare (66)

• roș, dne poate și dorește să mă ajute pentru 
medicamentațla unui copil bolnav, eu fiind unică 
întreținătoare cu un venit foarte mic, Banc Post, 
cont RO55BPOS22006062594 ROL 01, Toma 
Paraschiva.

• sodftat* conwcUlĂ inprituâ tcono 
mist • contaM cu experiență șl operator 
calculator (facturare), cunoașterea progra
mului WI2COUNT constituie avantaj, se 
oferă salariu atractiv. CV-uri ta fax 
0284222344

Matrimoniale (69)

• domn 43 ani, divorțat, doresc să cunosc o 
doamnă pentru uâsător ie. Tel. 0721/170245.

Prestări servicii (72)

• SC Curiere Internațional SRL cu sedM fa 
București filiala Deva asigură „transport 
gratufr a ajutoarelor pentru slnMratt din 
Moldova. Informat» tel Q726/55®:I7, 
0726/555038,0746/565038

• Agenția de Impresariat artistic „Show 
Production" din Brașov cu tradiție In 
domeniu de peste 9 an( recrutează șl anga
jează fete cu vârsta Intre 19 ■ 28 am pentru 
meseria de dansatoare șl oferă contracte 
de muncă In Carabe, Canada, Germania șl 
Japonia. Oferim condM de muncă șl 
salarizare excelentei TeL 0788/732315, 
Sm/TMin, 0740/888651,0268/4753® Into 
orele 10-19.

• societate comercială angajează agentl 
vânzări cu experiență șl șoferi profesioniști 
CV-uri la fax 0284'22844

• traduceri autorizate toate fcnbfc-Deva, 
KogăNcaanu, bl 14 camera J, lângă UlpHa. 
Tel/fax0254/217920,0722mSR6.._______

• anga|ez tehnolog pentru brutărie. Relații 
la tel 237577.

• chitarist șl basist cu experiență îmi ofer 
serviciile unei formații pentru cântat la petre
ceri, Deva. Tel. 0722/6290®

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

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

• efectuez transport marfa, local și interurban, 
cu camion acoperit de 3,21 util, 36 mc, dimen
siuni de încărcare 6® x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.

• societate comercială angalează bucătar 
specialist Informați la Restaurantul presi
dent", din Deva, Str. 22 Decembrie, nr, 168 
sau fa teL 0722/238726,234057.

• SC HtadeMtaPam SRL, cu sediul în orașul 
Hațeg, str. A. Vlaicu, nr. 2, angajează 
personal calificat In meseriile de brutar, 
modelator, cocător. Informații fa sediul 
societății tel 7701® 0722/435609.

• in vederea refacerii fațadei btoadul C9 
(3+P) *i Brad, așteptăm oferte dh partea 
firmelor Interesate la tel 0744/561549.

• sodetate comercială din Deva angalează 
maistru producție încălțăminte șl respon
sabil croi Relații la tel 0254111266 sau 
0723/2436®

• birou de tâmplărie PVC angalează 
personal pentru biroul din Hunedotara. 
Cerințe: aspect fizic plăcui comunicativi
tate. TeL 0722/8918®

• SC Htadedla Pam SRL, cu sedhd In orașul 
Hațeg, str. A. Vlaicu, nr. 2, angalează 
personal caRflcat In meseriile de brutar, 
modelator, cocător. Informații ta sediul 
societății fol 7701® 0722/4356®

î---------------------------------------- --------------------- --------------------- -----------------------------------------------------------------

Sanatoriul da Pneumoftlzlologia, cu sediul în Brad, 
str. Măgura, nr. 25, jud. Hunedoara anunță depunerea 
solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru 
obiectivul SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE situat în 
Brad, str. MĂGURA, nr. 25.
Informațiile se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic 
Intre orele 9-17.
Eventualele sesizări și reclamați! pot fi depuse in termen de 
10 zile lucrătoare de la data anunțului. jzzi sa.

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR 
MINERALE S.A.,

cu sediul în București, str. Mendeleev, nr. 36-38, sector 1, telefon 316.80.73, 
fax. 316.80.71, în conformitate cu prevederile legale, anunță organizarea unei 

licitații deschise pentru „Valorificarea prin îmbutellere șl comer
cializare a apei minerale naturale extrase șl livrate franco-sursă 
de S.N.A.M.-S.A., din perimetrul de exploatare BĂCÂIA, Județul 

Hunedoara, pe bază de contract comercial”.
Licitația deschisă va avea loc în data de 31 august 2005, ora 12.00,fa adresa din 
București, str. Mendeleev, nr. 36-38, sector 1.
Caietul de sarcini în valoare de 9.530.000 lei poate fi cumpărat de la sediul 
S.N.A.M.-S.A. București, etaj 3, camera 148.

Pentru participarea la licitația deschisă, ofertanții vor depune ofertele, conform 

caietului de sarcini, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru 
începerea licitației, respectiv pana la data de 30 august 2005, ora 12.00.
Garanția de participare este de 50.000.000 lei, achitată prin ordin de plata în 

contul S.N.A.M.-S.A., IBAN RO69 RNCB 5101OOOO 0121 OOO1-B.C.R. Unirea.
Relații suplimentare, la sediul S.N.A.M.-S.A., Compartimentul Marketing sau la 
numărul de telefon 3 1 6.80.73/16. (27126)

RFCI AMF
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• Llosa la Neptun. Ediția de anul acesta a 
Festivalului „Zile și Nopți de Literatură", 
organizat de Uniunea Scriitorilor din Româ
nia între 16 și 20 septembrie, la Neptun, va 
avea de două ori mai puțini participant 
decât în 2004, invitatul-vedetă fiind însă 
Mario Vargas Llosa.

Concert eșuat la Kabul

Show, Miss Piggy a stabilit un nou record la 
scufundări, sărind de la 3,31 metri, ceea ce i- 
a asigurat un loc In Guinness World Records.

(Foto: EPA)

■ Concertul din capitala 
Afganistanului a fost 
marcat de ciocniri ale 
publicului cu poliția.

Kabul (MF) - Pe lângă cioc
nirile cu poliția, evenimentul 
a mai avut parte și de întâr
zierea cu patru ore a artiștilor 
și prăbușirea scenei. înainte 
de concert, poliția a agresat 
și rănit mai mulți fani care, 
deși aveau bilete, nu au putut 
intra la spectacol. Acesta s-a 
desfășurat pe stadionul pe 
care până de curând talibanii 
pedepseau infractorii prin am
putări sau execuții. în jur de 
zece mii de oameni din toată

Prima căsătorie gay din 
Spania, blocată

Eminem nu se 
retrage

Los Angeles (MF) - 
Rapper-ul american Emi
nem a infirmat public 
zvonurile potrivit cărora 
s-ar pregăti să se retragă 
din muzică, transmite 
site-ul Ananova.

Un ziar din Detroit, 
orașul natal al lui Emi
nem, a anunțat săptă
mâna trecută că după 
sfârșitul turneului mon
dial în care se află în 
prezent, vedeta va renun
ța la cântat, urmând să 
se concentreze pe pro
ducție. Ziarul spunea că 
spectacolul lui Eminem 
de la Slane Castle, Irlan
da, pe 17 septembrie, va 
fi ultimul. Eminem a 
luat însă peste picior în
treaga poveste în timpul 
unui concert de la Wash
ington.

„Câți dintre voi citesc 
tabloide? Pentru că cir
culă o prostie cum că m- 
aș retrage”, a spus el 
publicului.

Proces 
pentru 
Jackson 
Louisiana (MF) - 
Cântărețul Michael 
Jackson se confruntă 
cu un nou proces 
pentru agresiune se
xuală. El riscă să fie 
acuzat de sfidarea 
justiției, deoarece nici 
el, nici avocatul său 
nu s-au prezentat la 
prima audiere în 
acest caz judecat la 
un tribunal din 
Louisiana, Texas. 
Reclamantul este 
Joseph Bartucci, un 
bărbat care susține 
că a fost ademenit în 
limuzina lui Jackson 
în 1984 și agresat 
sexual. Bartucci 
susține că la vârsta 
de 18 ani a fost 
agresat sexual de 
cântăreț și reținut de 
acesta împotriva 
voinței lui mai multe 
zile. Următoarea 
audiere va fi pe 17 
august.

■ Căsătoria între două 
persoane de același sex 
a fost blocată de un 
judecător.

Madrid (MF) - Aceasta ăr 
fi fost prima de la legalizarea 
acestor uniuni în Spania, dar 
judecătorul și-a exprimat re
zerve față de constituționali
tatea ei.

O judecătoare de la Denia, 
din sud-estul Spaniei, a în-

Paradă gay

Joc video violent - modificat

și Dua, se află pentru prima oară în cușca 
prădătorilor de Ia Grădina Zoologică din 

| Stuttgart. în lume mai supraviețuiesc doar
400 de tigri de Sumatra. (Foto: EPA)
l_

■ Un foarte violent joc 
pe computer, „Grand 
Theft Auto: San An
dreas", va fi modificat.

San Francisco (MF) - Ade
sea criticat și pentru caracte
rul său sexist, el va fi modifi
cat în urma deciziei unui or
ganism de control american 
de a interzice vânzarea lui pu
blicului cu vârsta sub 18 ani.

„Rockstar Games a oprit 
producerea jocului în versiu
nea sa actuală și va începe să 
lucreze la o versiune modifi
cată, cu un nivel de securita
te mai ridicat”, a informat 
producătorul într-un comuni
cat.

„Rockstar Games va fur
niza etichete cu mențiunea

Marte nu a avut apă lichidă

Se caută ambasador prin 
mica publicitate

Londra (MF) - Marea Britanie recrutează 
ambasador pentru Vatican prin mica pu
blicitate, ceea ce reprezintă o premieră pen
tru diplomația engleză. Ministerul Aface
rilor Externe britanic a cumpărat spații pu
blicitare în mai multe ziare în căutarea unei 
„personalități de calibru” care să ocupe pos
tul de ambasador la Vatican. Candidatul ide
al trebuie să-și fi „dovedit abilitatea politică 
și strategică, capacitățile diplomatice și 
umane și o bună cunoaștere a artei de a 
guverna” și trebuie să vorbească bine lim
bile franceză și italiană.

Washington (MF) - Analiza 
meteoriților marțieni arată că 
temperaturile din anumite 
regiuni ale lui Marte s-au 
menținut în jurul a zero 
grade Celsius mai multe mi
liarde de ani. Asemenea tem
peraturi nu au permis 
prezența apei lichide pe par
cursul unor perioade lungi, 
sunt de părere cercetătorii 
David Shuster, de la Califor
nia Institute of Technology, și 

tă la Mhdrid filmul „The 
Skeleton Key” al regizoru
lui Britanic Ian Softley.

(Foto: EPA)

țara au venit la Kabul pentru 
acest concert. Publicul i-a ova
ționat pe muzicieni când s-au 
apropiat de scenă, deși întârzi- 
aseră patru ore. La puțin timp 
după începerera concertului, 
scena s-a prăbușit însă și spec
tacolul a fost amânat. Vedeta 
spectacolului, cântărețul indi
an Sonu Nigam, nu a pățit ni
mic, dar alți muzicieni au fost 
răniți. Motivele prăbușirii sce
nei nu sunt cunoscute, dar cei 
prezenți spun că aceasta ar fi 
putut fi provocată de îngrămă
deala mulțimii.

Unii au spus că afganii „nu 
sunt pregătiți” pentru aseme
nea concerte, alții au criticat 
poliția.

ceput demersurile pentru un 
recurs la Curtea Constituțio
nală împotriva procedurii de 
căsătorie depusă de două 
femei la Starea Civilă din 
regiune.

Judecătoarea a emis rezer
ve privind compatibilitatea 
articolului 32.1 din Constitu
ție, care vorbește exclusiv 
despre căsătoria dintre un 
bărbat și o femeie, și articolul 
44 din Codul Civil, modificat 
de Parlament pentru a per
mite căsătoria homosexu
alilor.

Asociația profesională a 
magistraților, în majoritate 
conservatoare, a avertizat în
că de la intrarea în vigoare a 
legii, la 4 iulie, că orice ofițer 
de stare civilă care se opune 
oficierii unei căsătorii între 
persoane de același sex poate 
depune un recurs la Curtea 
Constituțională.

«rezervat adulților» pentru 
vânzătorii en-detail care 
doresc să continue comer
cializarea versiunii actuale”, 
a adăugat compania cu sedi
ul la New York.

Benjamin Weiss, de la MIT, 
Cambridge.

O analiză a conținutului de 
argon - gaz inert sensibil la 
temperatură - în aceste pietre 
numite nakhliți arată că mete
oriții nu au fost supuși la o 
temperatură mai mare de zero 
grade Celsius de la cristali
zarea lor, cu două până la pa
tru miliarde de ani în urmă.

Scoarța marțiană nu a fost 
cu mult mai caldă în aceeași

Flavia
Născută în zodia j 
Vărsător, îi plac 
călătoriile, înotul 
și literatura.
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în „Grand Theft Auto”, 
jucătorul trebuie să răzbune 
moartea mamei sale, într-un 
mediu de gangsteri și pe fon
dul violențelor și al furturilor 
de mașini. Pentru a avansa la 

perioadă decât este astăzi. 
„Probabil că la suprafața lui 
Marte nu a existat apă lichidă 
pentru perioade lungi de timp 
în cursul ultimelor patru mi
liarde de ani”, conchid cerce
tătorii. Concluziile lor sunt 
contrare ipotezelor avansate 
de alți oameni de știință, po
trivit cărora pe Marte ar fi 
existat apă sub formă lichidă 
pe parcursul a lungi perioade 
de timp. 

nivelurile superioare, jucăto
rul gangster trebuie să ucidă 
o prostituată și să-i ia banii. 
Există și programe care per
mit creșterea conținutului 
sexual al jocului, blocat în lip 
sa acestora.

Jocul, a cărui vânzare era 
permisă până acum per
soanelor, cu vârsta peste 17 
ani, s-a vândut în 5,1 milioane 
de exemplare anul trecut - un 
record de vânzări pentru un 
joc video în Statele Unite.

Filiala spaniolă a organi
zației Amnesty International 
a denunțat caracterul violent 
sexist al acestui joc. în noiem
brie, în Statele Unite, jocul a 
fost clasat printre cele mai 
puțin recomandate de către o 
asociație'de protecție a copi
ilor și familiei.

AClf Iul americană Kate 
Hudson, nominalizată la 
Oscar fientru rolul din


