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Vremea se menține în general fru
moasă, cerul va fi variabil.

-x.
dimineața la prânz seara

O mașină Încărcată cu explozibil a fost de
tonată ieri, in apropierea unui post de 
poliție din Bagdad. In urma deflagrației 22 
de persoane și-au pierdut viața și alte 25 
au fost grav rănite. (Foto: epa)

.______________________________ J

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

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

Ea se va desfășura pe parcursul a șapte 
zile și toti cei care doresc a oferi puțin pen
tru cei care au pierdut totul sunt bine veniți 
oricând cu donații, având în vedere că de 
pe urma inundațiilor au rămas fără .case mii 
de persoane, mai ales din județele Bacău, 
Vrancea și Galați.

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

CUVĂHTUL liber
SI Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
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Structura pe genuri a faptelor penale 

rămase cu autori neidentificați
Perioada ianuarie - tarte 2005

omor
lovituri cauzatoare 
de moarte 
vătămare 
corporală gravă 
viol 

tâlhărie 

ucidere din culpă, prin 
accident de circulație 
vătămare corporală din 
culpă, prin accident de 
circulație 
furt 

din care „de auto'

■■■ ■ ■ ■ ■ Fiica vicelui a dat țeapă
■ Fiica viceprimarului 
din Hațeg a prejudiciat 
o firmă cu peste 200 
de milioane de lei.

Deva (M.T.) - Administra
torul societății comerciale 
„Dab Impex”, din Hațeg, Oa- 
na Dabelea, fiica viceprima

rului e cercetată pentru că a 
prejudiciat firma „Aplast” cu 
aproximativ 240 milioane lei. 
Suma reprezintă contravaloa
rea comenzilor de tâmplărie 
PVC și convorbirile telefonice 
neplătite de „Dab Impex”. în 
octombrie 2004, administra
torul a emis o serie de Bilete 
la Ordin și CEC-uri către

„Aplast”, de aproximativ 200 
milioane lei, care au fost 
refuzate de bancă din cauza 
fondurilor insuficiente. Admi
nistratorul societății prejudi
ciate a depus o plângere la 
Poliția Hațeg și a făcut o a- 
dresă câtre P^ met în luna 
februarie 2005. Polițiștii au 
investigat cazul și l-au trimis

Parchetului, unde dosarul s-a 
împotmolit. „Oare faptul că 
Oana este fiica viceprimarului 
să conteze atât de mult pentru 
anchetatori? De altfel, se știe 
că adevăratul beneficiar al 
acestor “scamatorii” financiar- 
penale este viceprimarul 
Dabelea”, susține administra
torul „Aplast”, Ion Catană.

3?» Membrii clubului de r
^'alpinism “Sănătatea Deva’^ 

« . ' s-au întâlnit la 15 ani de ~
r 3*" la îr lințare la Băița. Gu 

f ” această ocazie ^fost orgă-' 
| jtf. t nizat un concurs intitulat

* ^upa veteranilor”. '
I (Foto:, Traian Mânu)

o*#
• “* < - ■

■

Ucis de propriul cumnat
■ Un bărbat din Petrila 
a fost ucis ae cumnatul 
său cu o singură lovi
tură de cuțit în inimă.

Deva (M.T.) - Un bărbat de 
42 de ani a fost ucis în fața 
ușii apartamentului în care 
lucuia împreună cu sora agre
sorului. Gheorghe A., de 35 de 
ani, din Petrila a plecat în

vizită la cumnatul și sora sa, 
sâmbătă după-amiază.

După ce au stat toți la 
masă, au mâncat, au băut, 
Gheorghe și cumnatulu său, 
Dumitru Gheorghe N., de 42 
ani au început să se certe. De 
la ceartă, au trecut la bătaie, 
iar Dumitru a vrut să-l scoată 
afară din casă pe cumnatul 
său. Când au ajuns la ușă, 
Gheorghe a scos un cuțit pe

care l-a înfipt direct în inima 
cumnatului său și a fugit. 
Lovitura de cuțit i-a fost 
fatală, bărbatului.

Unul dintre vecini a văzut 
scenele de groază și a anunțat 
polițiștii care la scurt timp 1- 
au prins pe ucigaș.

Bărbatul a fost prezentat 
ieri, Tribunalului Hunedoara 
și riscă să stea după gratii 
mulți mii.

S.O.S. Castelul
Hunedoara (R.I.) - Azi 

debutează, la Castelul 
Corvineștilor, Festivalul 
„S.O.S. Castelul”. Până 
vineri publicului îi vor fi 
oferite o serie de specta
cole: 1 vizionări, teatru, 
concerte live (joi- Iris, 
Rifs, Canon, Autograph, 
iar vineri - Desperado, 
Mercedes Band, Topaz).

Furt din bancomate
■ Patru tineri au fost 
prinși, cu cârduri false, 
când încercau să fure 
dintr-un bancomat.

Deva (M.T.) - Patru tineri 
din Craiova au fost prinși în 
flagrant, vineri, de ofițeri de 
la Combaterea Crimei Orga
nizate, în timp ce încercau să 
fure bani cu cârduri false. 
Polițiștii obținuseră o infor
mație conform căreia, pe teri
toriul județului nostru se află 
mai mulți indivizi necu- 
noscuți care folosesc cărți de

credit contrafăcute, cu date de 
identificare ale clienților unei 
bănci. în jurul orei 19:30, în 
zona bancomatelor aflate la 
intersecția străzilor Oituz cu 
Decebal, cei patru au fost 
prinși în timp ce „operau” un 
bancomat. Au fost imobilizați, 
iar la percheziția corporală 
au fost găsite mai multe tele
foane mobile, cârduri false și 
bani. Pe numele lor, Tribu
nalul Hunedoara a emis man
dat de arestare preventivă pe 
29 de zile pentru comiterea 
infracțiunii de furt calificat și 
criminalitate informatică.
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de raidul dfodfeate de pefftie
Leeds, îr nardul Angțiej, : -•'.

fe* Stația de ȘfeWbu Mile End, 
jhdreL a fos! înfilfesă și evacuată,
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• (Foto: EPA)

• Eliberat. Poliția DritdKilraț a anunțat, vineri 
seară, eliberarea unui bărbat arestat la cinci 
zile după atentatele d£ lâ 7 Iulie, din Lon
dra, în cSnfqțjjtftltecu Idțjisfețla antiteroris- 
tă. Bărbatul reținut în urma unei serii 

orașul

• Alert»
din estul. ......... , .
sâmbătă ^ihineațâ, în urina unei alerte care 
s-a dovedit a fi falsă. Poliția britanică a de
clarat că Starea dă alertă a fost ridicată rapid.

■A

Explode la 
Istanbul' :

Istanbul *(MF) - Două 
persoane, cară un
turist olasdflfez, au fiftst 
rănite înte-n explozie 
produsă 9 . nbaeă seară, 
în fața un^i restaurant 
din Istanbul.^auai âfo- 
ploziei nu j| - teunoscu- 
tă. Postul qe televiziune 
CNN-turk a Afirmat că 
două persoane, un turist 
olandez și un ospătar 
turc, au fcfet -rănite în 
explozie. Deflagrația s-a 
produs în fața unui res
taurant sittâât sub podtd 
Galata, intr-un golf din 
strâmtoare^ dosfor.

1

Atac la 
Bagdad «

Bagdad ■ Gel P«- 
țin 13 persolpe au muHt 
și alte 25 au %st răhită, 
ieri, in su&Mtul Bagda- 
dului, intr-un atentat si- 
nucișaș eu un camion- 
capcană, a enunțat Mi
nisterul de Interne. A- 
tentatul a avut loc la 
scurt timp după ora 
locală 15.00, în cartierul 
al-Machtal și viza postul 
de politie al-Rachad. Cir
ca 22 de mașini au fost 
avariate în explozie, ca
re a mai provocat șl un 
incendiu iriw-o clădire 
din apropiem r

(Foto: EPA) 

fâșia nu 
trebuie 
izolată
Ramalah (MF) - Isra
elul nu trebuie să izo
leze Fâșia Gaza după 
retragerea din acest 
teritoriu, prevăzută la 
mijlocul lunii august, 
a declarat secretarul 
de Stat american, 

: . Condoleezza Rice, la 
fiorul unei întreve
deri cu liderul pales- 
Wiian Mahmud Ab- 

j^lSas. „Când israelienii

j

. ..-w.- ™ ocnei iu
se vor retrage din

: Gaza, acest teritoriu 
nu trebuie încercuit 
sau izolat, lăsându-i 
pe palestinieni blo
ca#", a subliniat Rice. 
Palestinienii și-au ex
primat recent teama 
că Fâșia Gaza ar pu
tea deveni o „închi
soare uriașă". Evo
când aceste temeri. 
Rice a făcut apel la o 
mai bună coordona

re între israelini și pa
lestinieni.

--------------- ~------------—7—' V.—
Guvern minoritar

Sofia (MF) - Liderul Partidului Socialist 
Bulgar, pftemierul desemnat Seghei Stani- 
șev, a anunțat, ieri, formarea unui Guvern 
minoritar împreună cu Mișcarea pentru 
Drepturi și Libertăți, formațiunea minori
tară turcă, fără Mișcarea Națională Sime
on al II-ifea.

MNS II K refuzat, vineri, să participe la 
guvernare, observatorii bulgari fiind de pă
rere că această decizie va provoca o gravă 
instabilitate politică.

î

Dezastrul din stațiunea Sharm El-Sheikh a determinat un exod al turiștilor din Egipt

Cel puțin 88 de
■ Forțele de ordine e- 
giptene au efectuat zeci 
.de arestări după atenta
tele din Sharm El-Sheikh.

Sharm El-Sheikh (MF) - Cel 
puțin 88 de persoane au fost 
ucise într-o serie de atentate 
comise în noaptea de vineri 
spre sâmbătă, în stațiunea tu
ristică egipteană Sharm El- 
Sheikh, potrivit unui bilanț a- 
nunțat de surse medicale.

Majoritatea victimelor sunt 
egipteni, potrivit martorilor 
și surselor oficiale.

Pe de altă parte, Ministerul 
francez de Externe a afirmat 
că există între 25 și 28 de cor
puri neidentificate, printre ca-

re s-ar putea afla și străini.
„Din cunoștințele mele pâ

nă la acest moment, nu există 
victime franceze dar există 
între 25 și 28 de corpuri nei- 
dentifîcate printre persoanele 
ucise în atentate”, a declarat 
șeful diplomației franceze.

Forțele de ordine egiptene 
au arestat, sâmbătă, zeci pe 
persoane în peninsula Sinai, 
după atentatele comise în 
noaptea precedentă, în stațiu
nea turistică Sharm El-She
ikh, au anunțat surse din ca
drul serviciilor de securitate.
Raiduri

Raidurile au început sâm
bătă după-amiază și au con
tinuat și în cursul serii, atât

morti in atacuri5
Mediterranean > 'SRAE.

Sharm
ARABI

EGYPT

Exploziile au ucis 
cel puțin 88 de 
oameni

Cairo o

Stațiunea Sharm El-Sheikh este 
pe malul Mării Roșii

SUDAN
0 13) kii\
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în regiunea Sinai de Nord cât 
și în Sinai de Sud.

Printre persoanele arestate

figurează bărbați eliberați re
cent, după ce au fost arestați 
în cadrul anchetei cu privire 
la atentatele soldate cu 34 de 
morți, comise la 7 octombrie 
2004, în altă stațiune turistică 
din peninsula Sinai, Taba, au 
adăugat sursele citate.

Anterior, ministrul egip
tean de Interne, Habib al-Ad- 
ly, a declarat că Egiptul deți
ne indicii privind o legătură 
între atentatele de la Sharm 
El-Sheikh și Taba.

Zece persoane au fost impli
cate în total în atacurile de la 
Taba, care au fost revendicate 
de două organizații islamiste. 
Mai multe mii de persoane au 
fost arestate de poliție în legă
tură cu atentatele de la Taba.

Președintele Egiptului, Hosni
Mubarak (Foto: epa)

învdnrt
.•central Beirutului, în apropierea 

foarte „aglorheta te, provocând- 
■nifltoFpersoane. (Foto: epa)

LKpWbț in VCfnn O explozie s-a pro
dus virierî Seară, în cartierul creștin Achra- 
fieh 
unei

(' ’’’ Bl

c
Dm, si

Cuvântul liber 
este audrtat de 

Biroul Român de 
Audit 11 Tirajelor.

■HATt de SC inform Media SM,
SW£2 Decembrie, nr. 37 A 
®SSN 1220-9570

Mubarak nu va ceda
Cairo (MF) - Președintele 

egiptean, Hosni Mubarak, s- 
a deplasat, sâmbătă, la două 
dintre locurile atentatelor.

Mubarak, care a transfor
mat, în ultimii doi ani, ora
șul Sharm El-Sheikh, de la 
Marea Roșie, într-o reședin
ță aproape permanentă, s-a 
deplasat imediat la hotelul 
Ghazala-Gardens, devastat 
de explozia unei mașini-cap- 
cană condusă de un kamika
ze.

Hosni Mubarak și-a rea-

firmat „determinarea de a 
continua lupta împotriva te
rorismului” și a dat asigu
rări că nu va „ceda șanta
jului”.

„Acest act criminal și laș, 
care vizează destabilizarea 
Egiptului, ne va spori deter
minarea de a lupta împotri
va terorismului și de a-1 era
dica”, a afirmat Mubarak.

„Vom continua să comba
tem terorismul cu toate for
țele și nu vom ceda șanta
jului”, a subliniat el.

Revendicate
Dubai (MF) - O grupare în 

legătură cu rețeaua teroristă 
al-Qaida a revendicat, sâmbă
tă, atentatele din stațiunea 
turistică Sharm El-Sheikh, 
soldate cu cel puțin 88 de 
morți.

„Gruparea al-Qaida din Le
vant și din Egipt” a revendi
cat atacurile intr-un comuni
cat publicat pe un site Inter
net islamist, a cărui auten
ticitate nu a fost stabilită.

Pe de altă parte, surse 
medicale au anunțat că cel 
puțin 88 de persoane au fost 
ucise în seria de șapte atenta
te comise în Egipt.

Iși asumă responsabilitatea
■ Șeful Scotland Yard 
și-a asumat întreaga 
responsabilitate pentru 
uciderea unui nevinovat.

Londra (MF) - Șeful Scot
land Yard, Ian Blair, și-a asu
mat, ieri, „întreaga responsa
bilitate” pentru eroarea comi
să vineri, de polițiștii care au 
ucis o persoană nevinovată, 
crezând că are legătură cu a- 
tentatele eșuate de la 21 iulie.

„Este o tragedie. Poliția me
tropolitană acceptă întreaga 
responsabilitate”, a declarat 
Ian Blair.

Scotland Yard a recunos
cut, sâmbătă, că bărbatul ucis 
vineri în stația de metrou 
Stockwell, în sudul Londrei, 
nu avea legătură cu atentatele 
eșuate de joi.

Victima este un electrician 
brazilian, Jean Charles de

Menezes, în vârstă de 27 de 
ani, care a ieșit dintr-o casă 
din Tulse Hill, în sudul Lon
drei, supravegheată pentru o 
posibilă legătură cu atentatele 
eșuate de joi.

Cazul face în prezent obiec
tul a două anchete, una inter
nă și alta desfășurată de o co
misie independentă.

• Ian Blair a refuzat, ieri, să 
stabilească o legătură între 
cele două serii de explozii, de 
la 7 și 21 iulie, evocând totuși 
existența unui cadru comun 
al celor două evenimente.

Atentatele de la 7 iulie s-au 
soldat cu 56 de morți și circa 
700 de răniți, în timp ce ata
curile de la 21 iulie nu au 
făcut nici o victimă.

Șeful Scotland Yard a mai 
precizat că polițiștii britani
ci au primit ordin să ucidă 
presupușii kamikaze cu un 
glonț în cap.

întâlnire Tăriceanu-Stolojan
București (MF) - Premie

rul Călin Popescu Tăricea
nu va avea, azi, o întâlnire 
cu Theodor Stolojan, a a- 
nunțat secretarul general al 
PNL, Dan Motreanu, pre
cizând că actualul preșe
dinte al partidului are sus
ținerea filialelor județene.

Motreanu a susținut, 
ieri, o conferință de presă 
în care a arătat că vineri 
seara a avut loc o întâlnire 
a președintelui general al 
PNL, Călin Popescu Tări
ceanu, cu vicepreședintele 
organizatoric Gheorghe 
Flutur și liderii a 46 de fili
ale PNL.

Motreanu a ținut să con
trazică informațiile potrivit 
cărora liderii județeni ai 
filialelor județene al PNL 
ar susține demiterea pre-

mierului Tăriceanu și înlo
cuirea sa cu Stolojan.

Doar doi din 46 de lideri 
ai filialelor județene PNL 
s-au pronunțat pentru o po
sibilă numire a Iui Theo
dor Stolojan în funcția de 
prim-ministru, în locul lui 
Călin Popescu Tăriceanu.

El a distribuit presei un 
tabel conținând opțiunile li
derilor de filiale. Conform 
tabelului, dintre cei 48 de 
președinți de organizație 
prezenți la întâlnirea de vi
neri, 37 au votat pentru 
susținerea lui Tăriceanu în 
funcția de lider al partidu
lui. De asemenea, 35 de li
deri județeni sunt pentru 
menținerea lui Tăriceanu 
în fruntea Guvernului, iar 
37 se pronunță împotriva 
unui Congres Extraordinar.
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• Contraatac la creditare. Băncile caută 
soluții pentru a contracara noile norme im
puse de BNR privind creditarea persoanelor 
fizice. Cea mai la îndemână soluție va fi ex
tinderea perioadei de rambursare a credite
lor. Câteva bănci sunt pregătite să introducă 
o serie de credite, în care contractul nu va 
preciza perioada de rambursare a lor. (T.S.)

• Fond pentru studii. Ministerul Culturii și 
Cultelor a lansat un concurs de proiecte 
pentru acordarea de burse și granturi pentru 
sprijinirea în străinătate a oamenilor de cul
tură români. Sunt alocați patru miliarde de 
lei la care au acces și elevi și studenți din 
instituțiile de învățământ artistic. (T.S.)

un pepeneToxiinfecție de la
A

Dacă Băsescu împarte caise cu aromă 
de vrăjeală prin Vrancea, iar ăștia din . 
Alianță îl îmbracă și-l dezbracă pe Stolojan 

(care nici nu apucă să intre pe scena politică 
că trebuie să iasă), PSD-ul a hotărât că e tim
pul să-și coboare urechea către popor. Un fel 
de replică a întoarcerii către popor a Alianței 
numai că nu așa de aromată. Adică, în timp 
ce „portocalii" s-au întors cu spatele pentru a 
le admira poporul fesele mirosind a Cristian 
Dior, purtătorii celor trei roze s-au gândit să 
întoarcă numai urechea. Astfel, printr-un 
proiect de lege inițiat de patru mahări din 
PSD, se dorește ca telefonul oricărui român 
să fie ascultat fără nici o jenă sau fără să dea 
cineva socoteală cuiva.

Acuma, să-ți bagi piciorul în ea demo
crație e una, să defrișezi o țară-ntreagă 
pentru a inunda prostimea e alta, dar să dai 

mână liberă ascultacilor, prea sună a Epoca 
de Aur. Oricum dacă legea va fi aprobată, 
securiștii de azi (aceiași cu ăia de ieri) nu vor 
avea prea mult de lucru. Pentru simplu motiv 
că românii nu se apropie de telefon decât să- 
și dea bipuri. Așa că, ascultacii vor trage 
concluzia că telefoanele din România sunt 
cenzurate. în schimb cu siguranță vor face 
coadă la ascultarea celebrelor numere gen 
89.89.......Și vor raporta la „centru" că, în
România, tot poporul geme de ...fericire!

■ O familie din comu
na. Teliuc a suferit o 
toxiinfecție alimentară 
de la un pepene.

Deva (T.S.) - Cei patru 
adulți și trei copii au fost 
duși la spital unde au primit 
îngrijiri medicale, acum 
aflându-se în afara oricărui 
pericol.

Familia, din colonia Fron
tul 2, comuna Teliuc, a ajuns 
la spital după ce a consumat 
un pepene cumpărat de la 
magazinul din centrul 
localității. Otilia Sfetcu, direc
tor executiv adjunct al 
Direcției de Sănătate Publică 
Hunedoara, a declarat că este 
neobișnuit ca o toxiinfecție 

alimentară să fie produsă de 
un pepene și, pentru a afla 
cum de a fost posibil, s-au 
recoltat probe dintr-o bucată 
de fruct rămasă, efectuându- 
se ana-lize. Rezultatele 
testelor vor fi făcute publice 
în zilele următoare.
Externați din spital

Cele șapte persoane, cu 
vârste cuprinse între șapte și 
45 de ani povestesc că, după 
mai puțin de jumătate de oră 
după ce au mâncat, au 
început să se simtă rău. 
„Cele șapte persoane au 
acuzat grețuri și vărsături, 
simptome ce indică o intoxi
cație acută. Bolnavii au fost 
transportați, cu ambulanțele, 
la Spitalul „Dr. Alexandru 
Simionescu,, din Hunedoara. 

După consultarea pacienților, 
medicii au pus diagnosticul 
de toxiinfecție alimentară și 
le-au făcut spălaturi sto
macale și perfuzii. Aceștia au 
început să se simtă mai bine,

Otilia Sfetcu

în prezent fiind în afara 
oricărui pericol”, a adăugat 
Otilia Sfetcu. Aceasta a afir
mat că toți membrii familiei 
au fost externați din spital.
Control la magazin

O echipă a DSP Hunedoara 
a efectuat un control la ma
gazinul de unde familia a 
cumpărat pepenele. Potrivit 
inspectorilor sanitari, la ma
gazin au fost descoperite mai 
multe nereguli, urmând să se 
ia măsuri împotriva propri
etarului. „Se pare că pepenele 
din care au consumat cele 
șapte persoane, era ultimul 
din stoc și fusese cumpărat de 
proprietarul magazinului din
tr-o piață din municipiul 
Hunedoara”, A mai precizat 
Otilia Sfetcu.

Tâlhărie matinală
Deva (M.T.) - O femeie de 30 de ani din 

Vulcan a fost jefuită ieri dimineață, în timp 
ce se deplasa spre serviciu, de un individ 
necunoscut. Potrivit unor surse din Poliție 
incidentul s-a petrecut în jurul orei 5:30, 
când Alina C. a fost atacată și deposedată 
prin violență de un telefon mobil, 100 de mii 
de lei și bijuterii în valoare de aproxima
tiv patru milioane de lei vechi. Până la ora 
închiderii ediției, autorul tâlhăriei nu a fost 
prins. Poliția are, însă, în vizor un cerc de 
suspecți care au antecedente în astfel de 
infracțiuni.

Sărăcie extremă
Deva (T.S.) - Cu un salariu 

lunar minim, de 91 de euro, 
românii sunt cei mai săraci 
oameni din Europa Centrală 
și de Est. în timp ce standar
dele internaționale acceptă un 
standard de 1 dolar pe zi, ro
mânul se află la doar 0,8 do
lari pe zi. Studiile efectuate de 
societăți europene relevă fap
tul că, deși sunt încadrați în 
producție, 35% dintre români 
trăiesc de pe o zi pe alta. Pro
centul e confirmat și de Maria 
Molnar specialist în cadrul 
Institutului Național de 
Economie. Un sfert dintre 
români trăiesc la limita 
sărăciei, iar ll%dintre noi 
trăiesc în sărăcie extremă.

Dublă aniversare
Hațeg (V.R.) - Recent, cre

atoarea de artă populară Mi
nerva Pîs din Nălați-Hațeg a 
fost sărbătorită la împlinirea 
vârstei de 80 de ani, dintre 
care 50 dedicați creației. 
Dubla aniversare a fost mar
cată de o expoziție cu o parte 
din lucrările creatoarei, 
găzduită de Căminul Cultural 
Nălați.

Expoziția de tablouri a fost 
admirată, timp de câteva zile, 
de consătenii Minervei Pîs. 
Lucrările sale, tablouri rea
lizate din flori de pai uscate, 
sunt apreciate și in Franța, 
Italia, Germania, Austria, 
Anglia sau America.

Pentru vârsta împlinită și 
deceniile închinate creației, 
primarul Hațegului Nicolae

Victimele șoselelor
Deva (M.T.) - Trei per

soane au fost grav rănite 
în urma a două accidente 
produse pe DN 7. Vremea 
ploioasă, starea deplora
bilă a drumurilor și obo
seala la volan au făcut vic
time și la acest sfârșit de 
săptămână. Unul din gra
vele accidente s-a petrecut 
sâmbătă, la ieșire din 
Gurasada, unde conducă
torul unui autoturism To
yota, Nicolae L., de 51 ani, 
din Sibiu nu a adaptat 
viteza la condițiile de caro
sabil ud, a derapat și a

Timiș i-a oferit o diplomă și 
un premiu de 10 milioane de 
lei, în cadrul festivității în 
care s-a vernisat și expoziția. 

Artista octogenară

intrat pe contrasens, în 
autoturismul condus de 
Caria M., de 23 ani, din 
Arad. în urma impactului, 
pasagerul din Toyota a fost 
grav rănit. Cel de al doilea 
accident s-a produs ieri la 
Câmpuri Surduc, unde 
conducătoarea unui auto
turism, Daniela G., de 27 
ani, din Petrila, a adormit 
la volan, a intrat pe con
trasens și s-a tamponat 
frontal cu o autospecială, 
în urma impactului pasa
gera autoturismului a fost 
grav rănită.

Concurs de creație 
literară și publicistică

Deva (R.I.) - SUb egida 
Centrului de cultură „Radu 
Selejan” din Sibiu se 
desfășoară în această pe
rioadă cea de a patra ediție 
a „Concursului de creație 
literară și publicistică 
Radu Selejan”, a cărui fes
tivitate de închidere va 
avea loc în 5 noiembrie 
2005. Până în 25 octombrie 
la adresa Centrului (Sibiu, 
Str. Moldovei, nr. 8, cod 
550058, tel. 0269/226398), se 
primesc contribuțiile par- 
ticipanților, care pot fi iu
bitori ai literaturii, debu

Numitor comun
Deva (V.R.) - Dacă sâmbătă au 

avut cuvântul medicii despre 
tratamentele cu dispozitivele lui 
Ancu Dincă, ieri în cadrul con
ferinței de medicină populară și 
remedii naturale, s-au prezentat 
terapii de sorginte asiatică, dar 
și medicina cuantică. Chiar dacă 
sunt foarte diferite, medicina 
alopată, cea populară sau cuan
tică, chiar dacă folosesc metode 
de investigație și de tratament 
diferite au un numitor comun: 
toate urmăresc menținerea stării 
de sănătate sau vindecarea unor 
afecțiuni. O altă concluzie la 
care au ajuns cei care au par
ticipat la lucrări e și aceea că e 
nevoie să trăim în armonie și 
credință.

tant! sau nu. Secțiunile 
concursului sunt: exegetica 
(eseu critic deăpre poezia, 
proza, dramaturgia, memo
rialistica sau publicistica 
lui Radu Selejan); tradu
ceri, în limbi de largă cir
culație; eseu pblicistic pe o 
temă cotidiană; creație li
terară proprie (maximum 
10 poezii sau 2 proze scurte, 
nepremiate la alte concur
suri). Participarea la ulti- 
mile două secțiuni pre
supune cu necesitate și o 
contribuție la una din 
primele două secțiuni.
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1955 - Ziua {MMbo|H. MteKtaMl «MM|i radiolo- 

cației ca armă-distinctă în Armata Români (25.SZ.1955) 

1893 - S-a născut Nagg tare, unul IIIMa cel mai 
reprezentativi pictori ai Transilvaniei (m. 1975)___________
f917 Margaiethă Geertruida Zelle, cunoscută sub 

numele de Mata Hari, găsită vinovată t*e spionaj în 

favoarea Germaniei în timpii Primului BMal MoiSKal, 

a fost condamnată la moarte; Ba a fost executată la 17 

octombrie 1917, In Franța, (n. 7.08.1876 - m. 

17.10.1917)__________________________________________________ ___
Ziua - Flotei Maritime Mllțra (se sărbătoresc anual îh 

ultima duminică a lunii MM * ,

Calendar religios
25 iulie - Adormirea Sfintei Ana; Cuv. 

Olimpiada și Eupraxia

Sfânta Ana, care a fost bunica Domnu
lui nostru Iisus Hristos, se trăgea din 
seminția lui Levi. Ea era fiica Măriei și a 
preotului Mathan, care a preoțit pe tim
pul împărăției Cleopatrei și a lui Sapor, 
împăratul perșilor, mai înainte de 
împărăția lui Irod Antipa. Preotul Mathan 
a avut trei fete: Maria, Sovia și Ana. Pe 
cea dintâi a măritat-o în Betleem și a 
născut pe Salomeea; pe cea de-a doua a 
măritat-o tot în Betleem și a născut pe 
Elisabeta, soția preotului Zaharia și mama 
înaintemergătorului; iar pe cea de a treia, 
adică pe Sfânta Ana, a măritat-o în Gali- 
leea și a născut pe Maria, Maica Domnu
lui nostru Iisus Hristos.

Sfânta Ana, după ce a născut pe 
izbăvitoarea a toată lumea și după ce a 
dăruit-o Bisericii, ca pe un dar fără de pri
hană lui Dumnezeu, și-a trăit restul vieții 
în post, rugăciuni și faceri de bine către 
cei lipsiți.
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Dovediți generozitate și idealism. Feriți-vă de legături senti- 
“ mentale clandestine. Sunteți ușor de rănit, puteți pierde și

ce ați avut.

21 apr.-20 mri_____ _ _________ ,,__ 4______
Interesul pentru relația cu persoane de sex opus e în creș- 

* tere. Ar fi însă de dorit să vă manifestați cu mai multă tol
eranță.

O

21 mai-20 iun.
Nu e o zi prea confortabilă. Profesional, dificultățile alter-
nează cu satisfacțiile. Creativitatea vă ajută să depășiți obsta
colele.

21 iun -20 iul.
Cineva ei pune tete-o situație neplăcută. Cu puțin noroc scă- 
pațl cu bine. Ave| grijă ca pe viitor să evitați astfel de per
soane.

21 iul.-20 aug.
Vă simții wf tie toată lumea. Aveți o stare de ^pirirfetcelen- 
tă, simțiți nevoia să fiți răsfățat. în dragoste sunteți mulțumit

Primiți o mulțime de sarcini la slujbă și trebuie să le îndepli
niți singur. Popularitatea în rândul sexului opus crește sim
țitor.

21 sept.-20 oct.

vhlitAti
Energie electrică__________________________________________________

Sunt programate întreruperi ale furnizării energiei elec

trice:
08.00-10.00 Deva, zona Barițiu
08.30-15.00 Deva, Str. Mărăști, bl. 4

Gaz metan______________ _ _______________________ ,
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:

09.00-12.00 Str. M. Eminescu, bl. HI

Apă
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

Soluția integramei din nu
mărul precedent C - P - 
F - M - POPULAȚIE - 
MIRI - ACT-SUT-NAȚII
- NIMENI - C - PICI - ICI
- U - IMUN - NM - IR - 
IM - ATU - OA - ACTOR 
-PĂMÂNTENI-ȚIPI-IAD
- TAC - T - I - AVA - 
CAUT - RASE

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica______929
Dispecerat gaz______ 227091
Informații CFR_______ 212725
Urgențe 112
Pompieri________________ 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971

Refuzați orice ajutor din partea celor ce doresc să vă fie de 
folos. E greu de acceptat, dar vă consolează gândul că 
aduceți cuiva o mulțumire.

21 oct.-20 nov.
Nu știți ce ofertă să alegeți dintr-o mulțime. Dacă vă lăsați 
influențat de persoana iubită, stați mai mult cu prietenii,
uitând de intimitate.

Auziți un zvon că ați fost nominalizat pentru o promovare. 
Dar așteptați mijlocul săotămânii pentru a vă sărbători reușita.

21 aec.-20 ian.
Pentru a-i mulțumi pe toți cei cu care lucrați, trebuie să accep
tați formalismul și cicălelile persoanelor mai în vârstă.

21 ian.-20 febr.

Evitați imprevizibilii, altfel aveți mai mult de pierdut decât 
de câștigat. Ascunzându-vă adevărata față, ceilalți se vor pur
ta normal.

21 febr.-20 mart.

Renunțați la prelungirea programului de lucru ca să faceți 
o surpriză plăcută persoanei iubite. Familia vă laudă pen
tru dinamism.

730 Jurnalul TVR 

7:15 Grădinile Italiei 
7:45 Cinci minute 

de cultură
830 Portul 
Smnaoolek>-

850 Miss World 

România
930 Sănătate 

pentru tDji
9-30 Teleshopping 

10D0 Misteriosul 
0 John Doe 

10:50 Felicity 

1140 Interes 
aeneral 

1330Stide|ii 

1330 Desene 
animate: Boo 

1430 JumaU TVR. Sport.

Meteo
1430 Teleshopping 
15:00 Grădinile

Hâdei
1530 Kronika 
1655 Campionatul Moncfial 

de Nata|ie. Rezumat 
1730 Nocturne 
1830StidețS 
1930 JumaU TVR Sport

Meteo

2M0 lartă-mă! 0 provocare 

pentru toți cei care, 
după ani de certuri și 
conflicte, se împacă ros
tind un simplu, dar 
magic iartă-mă. Prezintă 

Raluca Moianu.
2130 Vedete populare h 

vacanjă
2230 Stahunter (Canada,

El2003). Episodul 6. Cu: 
Clive Robertson, Tanya 
Allen, Dawn Stem, Paul 
Fox, Graham Harley. 
Regia: Francois Basset, 
Luc Chalifour 

2330 jumaM TVR. Sport 

Meteo 
2330 Miss World

România 

2335 Nocturn
030 Campionatul Mondial 

de Natafie. Rezumat
130 Campionatul Mondial 

deNate|ie. Transmisi
une directă de la Mon
treal

730 Știrile Pro TV Ce se 

întâmplă, doctore?
9:15 Tânăr și
0 neliniștit 

10:15 Tu ești, 
tii câștigi 

11:15 Micul mare antrenor 

(reluare) 
1330 Știrile 

Pro TV 
13:45 Te vezi la

Știrile PRO TV 
1430 Vrei Teo, ai Teol

Emisiune de 

divertisment 
1630 Tânăr și
0 neliniștit Cu: Eric Brae- 

den, Joshua Morrow, 
Laureen Bell, Doug 

Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 

Scott 
1730 Știrile Pro TV 

1745 Tu ești,
tu câștigil Emisiune de 

divertisment
1855 Știrile 

sportive
1930 Știrile ProTv Sport 

Vremea

2M5 Vine tornada (acțiune,
13 SUA 2002). Cu: Gerald , 

McRaney, Thea Gill, 
David Millbem, Joan 

Van Ark. Un renumit 
om de știință (Gerald 
Mcraney) pune la 

punct un sistem de 

avertizare contra tor
nadelor și încearcă să-i 
convingă pe locuitorii 
unui orășel că o nimici
toare tornadă se apro
prie

22:15 Vacanța Mare 
2330 Știrile Pro TV 
23EI Dispăruți fără urmă.

'.Cu: Anthony LaPaglia, 

Poppy Montgomeiy, 
Marianne Jean-Bap
tiste, Enrique Murdano 
Jr., Eric Close 

Icstrim tivi
1:15 Știrile Pro TV 

SEE Renegatul. Cu: Loren
zo Lamas, L.Q. Jones, 
G. Blake, M. White

730 Observator. Sport 
8:00 în gura presei 

845 Anastasia 
1030 Concurs interactiv 
1230 îngerul păzitor

0 (reluare) 
1330 Observator Cu Simona 

Gherghe
13:45 Reguli personale (relu-

13 are)
1630 Observator Cu Andreea 

Beredeanu și Andrei 
Zaharescu

1645 Vivere a trăi cu
0 pasiune. Ce însemnă să 

trăiești? Să lupți, să 

suferi, să pierzi, să 
câștigi... Dar dragostea 

adevărată triumfă întot
deauna.

1730 Anastasia Cu: Elena 

g Konkova, Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov. 1839, 
St. Petersburg... 
Secrete, minciuni, 
trădări...

1830 Sitcom: Divertis - Felix 
și Otilea

1930 Observator Cu Alessan
dra Stoicescu și Lucian 
Mândruță. Sport. Meteo

2030 Pirații paradisului

q (aventuri, SUA 1998). 

Cu: Jane Seymour, 
David Carradine, James 
Keach, John Mallory 
Asher, Blake Bashoff, 
Jamie Renee Smith. 
Porniți din Singapore 
spre Sydney, pe propriul 
vas de croazieră, mem
brii familiei Robinson 

sunt atacați de pirați. 
2230 Observator 
2330 Sitcom: Divertis - Felix 

fi Otilea
030 Runda finală (acțiune,
13 SUA 2002). Cu: Wesley 

Snipes, Ving Rhames, 
Peter Falk, Michael 
Rooker, Fisher Stevens. 
George Chambers este 

un boxer de categorie 
grea foarte bine clasat 

230 Concurs Interactiv 

330 Observator (reluare) 
<00 Dilemele vârstei 
<30 îngerul păzitor

8:15 Culoarea păcatului
0 (reluare) 

9:15 Mama vitregă

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

0ela din spatelei telenov- 

elei (reluare)
12:15 Amazoana 
13:15 Valentina, giăsuța mea 

0 frumoasă (reluare) 
14:15 Legături de familie

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

0riel, Malema Solda, 
Agustina Lecouna, Lydia 
Lamaison, Jorge Marale, 
Carlos Poraluppi, 
Manuel Vicente

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

Cristina Geithener, Ale
jandro de la Madrid, 
Julio Cesar Luna 

1730 Poveștiri adevărate 

Emisiune cu povești 
reale despre viață, 
prezentată de Lucian 
Viziru

18:00 Rețeta de acasă 
18:10 Pariul iubirii. Cu: Paty 

0 Manterola, Juan Soler

2030 Mama vitregă. Cu:
0 Victoria Ruffo, Cesar 

Evora, Jaqueline 

Andere, Mauricio Aspe, 
Miguel Angel Biaggio, 

Eduardo Capetillo, Rene 
Casados, Margarita 
Isabel, Ana Layevska 

2130 Anita. Cu: Ivonne Mon
Otero, Jorge Enrique 

Abello, Natalia 
Streignard, Marcelo 
Cezân Elluz Peraza, 
Eduardo Serrano, Isabel 
Moreno, Jeannette Lehr 

2330 Culoarea păcatului Cu: 
0Tais Araujo, Reynaldo 

Gianecchini,-Giovanna 

Antonelli, Caio Blat, 
Leonardo Bricio, Silvia 
Pfeifer, Maite Proenca, 

i Lima Duarte 
’ UD Legături de familie

0 (reluare)
130 Poveștiri adevărate 

(reluare)
130 De trei ori femeie

îflESEHI^
7:00 Atenfie se cântă 

(reluare)
8:00 Teleshopping 

8:30 Cezar și tipar 
930 Minorități sub trei dic

taturi
- 930 Poftă bună

10:00 Tonomatul 
de vacantă 

1131 Cina minute 
de cultură

1145 Pasiuni 
1240 Farmece 
1330 Teleshopping 

14:00 Desene 
H animate: Sagwa, 

pisica siameză
1430 Fiica

0 oceanului
1530 împreună

In Europa 
16:00 Zona de 

conflict 
17:00 Rebelii 
17:55 Mistere și 

mituri ale secolului 
XX-lea

18:25 Zestrea 
românilor

1930 Grcuitul international 
de tenis al României

20500 Dragul de 
El Raymond 

2030 în căutarea castelului 

din Caipati
2130 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
Z230 Jurnalul Euronews pen

ta România 
* 2245 întoarcerea lui Alex 

0 Kelly (dramă, SUA 
1999). Cu: Matthew 

Settle, Cassidy Rae, Bar
ry Flatman Egia 
Ted Kotcheff. Inspirat 
dintr-un fapt real, 
irmat de un proces 

i: Ir /enit celebru în Con

necticut, SUA filmul 
este povestea unei ado
lescente, victimă a unui 
viol, și urmărește în ; 
același timp viata agre
sorului ei

030 Agenția Episodul 15.
0C u: Giî Bellows, Rocky 

Carroll, David Salomon 
Regia: Michael Nanki

7:00 teleshopping
730 News Radio
755 Sport cu

Fiorentina
8:00 Teleshopping
830 Sunset Beach
930 Dragoste 

0 și putere
1030 Kenski Show

(reluare)
1125 Clip art 
1130 Monica

(reluare)
1230 Teleshopping 

1330 Bani la

greu
1350 Teleshopping 
1425 Sunset Beach
1520 Focus. Emisiune infor

mativă
1525 Dragoste 

0 și putere
16:15 Jake 2.0 

1730 News Radio. Cu: Dave 

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

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

Cu: Cristina Țopescu
1930 Special

2030 Sala de judecată. Cu: 

g Joe Mantegna, Linda 
Purl, James Garner, 
Charles Duming. Regia: 
Paul Levine

2130 Alertă medicală. Cu:

0 Neal McDonough, Kelli 
Williams, Christopher 

Gorham. Regia: Jason 
Horwitch

2230 Cash Taxi. Gabi Jugaru 
este taximetristul care 

vă plătește cursa, 
începând cu 4 iulie, o 

emisiune nou-nouță își 
face loc în grila Prima 

Tv.
2230 Trăsnip' în N AT.O.
2330 Focus Plus. CuiSilvia 

Ticula
23. J Jake 2.0 (SF, SUA, 
0 2003). Cu: Christopher 

Gorham, P. A. 
Rodriguez

0:45 Guiness - lumea recor
durilor

145 Focus plus. Sport

6:00 Kung Pow: Puterea pum-
H nului (acțiune, SUA 2002). 

Cu: Steve Oedekerk 
725 Zafir (dramă, Danemar-

13 ca, 2003)
840 Stupoare și furnicături 

s 13 (comedie. Franța, 2003) 
1025 Al naibii tratamentl

H (comedie, SUA 2003). 
12:10 Familia Rugratln

13 vacanță (animație, SUA 

2003). Cu: Elizabeth 

Daily, Nancy Cartwright 
1330 United (comedie, Norve-

I3gia, 2003). Cu: Sondre 

Sorheim, Vegar Hoel 
14:55 Concert Phil Collins:

The First Farewell Tour 

1630 Pop star - Lizzie
13McGuire (tomedie, SUA 

2003)
1835 Kung Pow: Puterea

13 pumnului (acțiune, SUA 
2002)

1930 Pe platourile de filma- 
0re. Episodul 30

2030 Martin și Orloff (come

rs die, SUA 2002). Cu: H.
Jon Benjamin

2130 Conseanțe (thriller,
0 Germania, 2003). Cu: 

Arrhand Assante 
23:10 Piscina (suspans,

13 Franța, 2003).
Q55 Frida (dramă, SUA 2002). 
ra

0900 Știrile IV Sport 0930 Fotbal 
Spania: Beds Sevilla - Zaragoza (relu- 
are) 1000 Știrile TV Sport 10rt 5 Fot
bal Spania: Beds Sevilla - Zaragoza 
(reluare) 1100 Știrile TV Sport 1105 

Teleshopping 1120 HarkJsal femi
nin: Rapid CFR București - Silootub 
Zalău 1200 Știrile TV Sport 12:15 

Handbal feminin: Rapid CFR 

r Buareșd-SilootubZalău 1400Știr
bite TV Sport 14rt 0 Bătălia pentru 

j Anglia 1500 Știrile Tv Sport 15.10
Bătălia pentru Anglia 1630 Fotbal 
Siper Spania: FC Barcelona - Mala
ga 1830 Știrile TV Sport 1900 Fot- 

! bal: Real în Turneul Asiatic Real 

j Madid-TokyoVerdy2100Știrile
TV Sport 2130 Box profesionist 

! 2300 Fiarele nopții

06.30-07.00 Observator (r)
16.30 -16.45 Știri locale (d)

if

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 

Deva
1845-20.00 Emisiuni infor

mative

12.15 Inelul buclucaș (come
die, coproducție, 2000)

14.00 Fiicele lui McLeod
14.45 Alegerea lui Christy 

(dramă, SUA, 2001)
1630 Prietenii (comedie, SUA)
18.15 0 femeie obișnuită 

(dramă, SUA, 1991)
20.00 Fiicele lui McLeod 

21.00 Dragoste și război 
(dramă romantică, 
SUA 2001)

2245 Jordan (s)
j. 2345 Crimele din Midsomer: 

Cine l-a ucis pe Robin? 

(polițist, Marea Bri- 
tanie, 2001)

0145 Dispărută, dar nu uitată 

(dramă, SUA, 2004). O 
femeie din Oregon dis

pare.

15.00 3-2-1 Vegasl
16.00 Mega-războaie cu fiare 

vechi, Orbecăind prin 

labirint
17.00 Motociclete americane, 

Văduva neagră 

j 18.00 Mașini de viteză, 
Avioane transoceanice 

19.00 Tehnologie extremă, 
Marea excavație din 

Boston
20.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
2030 Războaie la mulinetă

21.00 Mari oameni de stat și 
problemele lor - 

Kennedy.
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• Pensii. Executivul a dispus ca în luna sep
tembrie 2005 să se efectueze plata drepturi
lor de pensii recalculate în cazul persoanelor 
ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 
perioada 1991-1996 inclusiv. Aceasta este 
cea de-a treia etapă a recalculării pensiilor și 
presupune un efort financiar al statului de 
circa 484,85 miliarde de lei lunar. (I.J.)

• Justificare. Românii care călătoresc în 
spațiul Schengen vor fi nevoiți să-și justifice 
cu acte și bani ieșirea din țara pentru că 
europenii sunt îngrijorați de migrația forței 
de muncă. România va reprezenta frontiera 
estică a Uniunii și va fi obligată să acorde 
atenție programelor de combatere a traficu
lui ilegal de persoane. (I.J.)

Gheorghe Vizitiu, cel mai bun alpinist hunedorean

Alpinist de top

Ileana Bodea

M Cel mai bun alpinist 
hunedorean a partici
pat la prima întâlnire 
cu foștii colegi.

Raluca Iovescu
raluca.iovescu@informmedia.ro

CUVÂNTUL LIBER: Cât a „trăit" 
asociația alpiniștilor hune
doreni?

Gheorghe Vizitiu: Asociația 
Sportivă „Sănătatea” din 
Deva a fost înființată în anii 
'70 de Cornel Alexandru, care 
lucra la Spitalul Județean, și 
s-a desființat în 1990 din 
cauza lipsei fondurilor. în 
vremurile bune avea în jur de 
40 de membri legitimați. Eu 
am plecat în Valea Jiului, pri
ma oară la Jiul Petrila apoi 
la Minerul Lupeni. Tot Cor

Accidente mai puține
Petroșani (I.J.) - Accidentele în mină simt 

în scădere, afirmă Ileana Bodea, șef Servi
ciu Sănătate - Securitate în Muncă din 

cadrul Inspectora
tului Teritorial de 
Muncă Hunedoara, 
filiala Valea Jiului. 
De la începutul a- 
nului și până în 
prezent, în Valea 
Jiului au fost co
municate 178 de 
accidente de mun
că, dintre care 141 
au fost înregistrate 
la ITM. 90% dintre 
accidente s-au pro
dus în subteranele

exploatărilor miniere din zonă. Dintre acci
dentele de munca înregistrate în anul 2005, 
trei s-au soldat cu victime, doi mineri la 
E.M. Vulcan, unul la E.M. Lonea și alți doi 
la E.M. Petrila. Comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut, în acest an 
numărul accidentelor de muncă din Valea 
Jiului s-a redus la jumătate. „Condițiile de 
muncă în unitățile miniere nu s-au 
îmbunătățit, există aceleași deficiențe, dar 
se pare că minerii au realizat că sănătatea 
e importantă”, a mai declarat Ileana Bodea.

Gheorghe Vizitiu

Data nafterii: 24 iunie 1961, Pungești, 

jud. Vaslui

Stare dvilă: căsătorit, doi copii 

Activitate competlțlonală: 1982 - 2003 

Palmares: peste 30 de medalii câștigate 

în 1970 se mută la Deva cu părinții.

Poșta Romană se privatizează

Minerii au renunțat pentru o săptămână 
la masa caldă pe care o serveau la intrarea 
în șut pentru a o dona sinistraților din

■ Poșta va suporta din 
bugetul propriu cheltu
ielile pe care le implică 
privatizarea sa.
Ina Jurcone.
ina.jurcone@infonnmedia.ro

Deva - Acest tip de cheltu
ieli sunt acoperite din buge
tele ministerelor de care 
aparțin. Pentru Poștă cheltu
ielile provin din plata com
ponentelor fixă și variabilă a 
onorariului ce se cuvine con
sultantului, plata firmei de 
avocatură angajate, restruc
turarea; pregătirea pentru 
privatizare și publicitatea 
ofertei. „Cu totul, nu vom

^ Moldova. . (Foto: Ina Jurcone) .

______y

Asociații de proprietari
Petroșani (I.J.) ■ Pentru refacerea imo

bilelor în care locuiesc cetățenii, primarii 
din Valea Jiului spun că singura soluție 
rămâne constituirea lor în asociații de pro
prietari. Asta pentru că administrația pu
blică nu are dreptul să intervină în imo
bilele proprietate privată. „La Uricani nu 
există încă nici o asociație”, spune primarul 
Dănuț Buhăescu. Edilii consideră că aso
ciațiile ar fi singurul mod de atragere a fon
durilor. Carol Schreter, primarul Petroșani- 
ului, e de părere că problema ar trebui tra
tată ca în străinătate, acolo unde sunt 
atrase fonduri externe și blocurile arată 
impecabil. „Până apare la noi metodologia 
de lucru poate să mai dureze și avem câte
va situații în care ar trebui să se intervină 
de urgență. Trebuie să luam modelul țărilor 
europene și să atragem fonduri externe pen
tru astfel de probleme”, spune Schreter.

Bani pentru disponibilizați
Petroșani (I.J.) - Disponibi- 

lizații prin concedieri colec
tive vor fi sprijiniți financiar 
în continuare de stat. Pre
lungind prevederile OUG 
8/2003, Executivul a decis ca 
persoanele concediate colectiv 
până la data de 31 decembrie 
2006, ca urmare a restruc
turării sau reorganizării unor 
societăți, să beneficieze de 
măsuri de protecție socială și 
plăți compensatorii. „Guver
nul a actualizat suma care se 
acordă acestor disponibilizați, 
ei urmând să primească ceva 
mai mulți bani după ce vor 
rămâne fără slujbe. Potrivit 

în
(Foto: Ina Jurcone)

nel Alexandru este și cel care 
a avut inițiativa organizării 
acestei revederi cu „old 
boys”, după 15 ani.

C.L.: Prin ce se deosebea 
activitatea alpiniștilor de 
atunci cu cea de acum?

G.V.: Pe vremea mea 
cluburile sponsorizau can
tonamentele noastre, ceea ce 
azi nu se mai întâmplă. 
Stăteam cam 8 luni pe an în 
cantonamente. Acum nici nu 
mai sunt prea multe com
petiții și se merge mai mult 
pe cățărare artificială. Am 
încercat chiar să înființez o 
asociație de alpiniști în 
ultimii ani, dar am renunțat 
tot din cauza fondurilor. Un 
echipament complet de alpini
sm costă azi în jur de 50 de 
milioane de lei!

depăși 1,5 miliarde lei vechi, 
suma care a fost deja realo- 
cată din bugetul pe 2005”, a 
precizat președintele Consili
ului de Administrație al 
Poștei Române, Dan Mihai 
Toader. Termenul stabilit 
pentru finalizarea privatizării 
Poștei este anul 2008. „Din 
capitalul social de 58,3 mi
liarde RON, Poșta va partici
pa cu 25% la Fondul Propri
etatea, aceasta fiind una din 
primele faze ale procesului de 
privatizare”, conchide Toad
er.
Rentabilitate

Poșta este una dintre pu-, 
finele societăți rentabile ale 
statului, cu o cifră de afaceri 

legii, disponibilizații prin 
concedieri colective vor pri
mi o sumă egală de două ori 
salariul mediu net pe 
economie din luna ianuarie 
a anului în care se fac 
disponibilizările. Și veniturile 
lunare de completare vor fi 
calculate în funcție de același 
indicator. Cei peste 1.000 de 
mineri care urmează să mai 
fie concediați până la finele 
anului vor primi astfel, o 
sumă de 14.466.796 lei, la care 
se adaugă și veniturile 
lunare”, precizează Marian 
Holban, vicepreședinte 
LSMVJ.

termină 
din primele 
ile fiecărei 
Plafonul sta- 

contract

C.L.: Când ați început să 
faceți alpinism?

G.V.: în 1982, iar în 1983 am 
luat primele medalii. De doi 
ani m-arn lăsat de acest sport; 
din cauza vârstei și a... ba
nilor. Toată familia mea are 
legătură cu alpinismul: așa 
am cunoscut-o pe soția mea, 
iar fiul meu a câștigat deja 5 
medalii în competiții de gen. 
Pe băiat îl purtam la două 
luni cu rucsacul pe munte. 
Când mergeam la cățărare în 
Cheile Crăciunești (21 km de 
Deva) lăsam copilul, care 
avea puțin peste un an, într- 
un țarc construit special și 
dacă plângea vorbeam cu el 
de pe stâncă. Era obișnuit!

la finele lui 2004 de 7.000 mili
arde lei. Pentru primul se
mestru din 2005, conducerea 
companiei estimează un pro
fit brut de 5 milioane euro - 
un motiv serios pentru care 
actuala putere se grăbește să 
instrumenteze privatizarea 
CNPR. în primele 6 luni din 
acest an, corespondența prin 
scrisori a crescut, față de 
perioada similară a anului 
2004, cu 33.546.216 bucăți.

Publicitatea prin Poștă a 
crescut la 6.892.519 trimiteri, 
iar în cazul coletelor - de 
368.291 trimiteri. Prestațiile 
financiare (mandate poștale, 
electronice, on-line etc.) s-au 
majorat, în aceeași perioadă, 
cu 95.725 bucăți.

ANUNȚ DE PARTICIPARE 
la licitație descl să

I .Autoritatea contractantă: SC DFEE ELECTRICA BANAT, cod unic de înregistrare R14490379, 

str. Pestalozzi, nr. 3-5 Timișoara, telefon 0256-405.308, fax 0256-405.309, anunța organizarea 

procedurii publice de atribuire a contractului de execuție pentru lucrarea: «Modernizare LEA 0,4k¥ 

Hațeg, tir. Unirii și Mihai Viteazul".

2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: licitație deschisă.

b) Tipul de contract: achiziții lucrare.

3. a) Locul de prestare al serviciilor: județul Hunedoara.

b) Nu se pot depune oferte parțiale.

4. Durata contractului: 90 zile calendaristice.

5. a) Documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei se poate obține de la SDFEE Elec

trica Deva, str. George Enescu, nr. 39, Deva - Serviciul Investiții.

b) Prețul caietului de sarcini cu instrucțiunile de participare la licitație este de 45 lei RON.

c) Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 01.08.2005.

6. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 08.08.2005 ora 11.30.

b) Adresa la care se depune oferta este SC DFEE Electrica Banat, str. Pestalozzi 3-5, Timișoara 

- Serviciul Investiții, cam. 413. x

c) Limba de redactare a documentelor: Româna.

7. a) Persoanele admise să asiste la deschiderea ofertelor: reprezentanții ofertanților pe bază de 

împuternicire.

bj Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 08.08.2005 ora 12.30 la sediul SC DFEE Electrica 

Banat, str. Pestalozzi nr. 3-5 Timișoara.

8. Ga ran ți o de participare la licitație: 1.250 fei RON.

9. Modalitatea de finanțare și plată: surse proprii; plata se face conform contractului.

10. Forma juridică a candidaților: Certificat de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie.

II .Condiții de eligibilitate: condițiile prevăzute în OUG nr. 60/2001, HGR 461/2001, ORDIN 

MF-MLPTL 1013/874/2001, Legea 212/2002, HGR 411 /2005 precizate în Fișa de Date a achiziției 

cu taxele și impozitele către stat achitate.

Condiții minime de eligibilitate! Atestat SC ELECTRICA/ANRE pentru lucrări de joasă tensiune, 

Certificatele constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor 

locale, și atestare fiscală valabile la data de 30.06.2005.

12. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile.

13. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 

tehnico-economic.

Nu se acceptă oferte alternative. (27188)

C.L.: Câte premii ați câștigat?
G.V.: Am câștigat, în cei 21 

de ani de activitate, în jur de 
30 de medalii și am fost prin
tre foarte puținii hunedoreni 
admiși în lotul național. 
Datorită acestui fapt am și 
reușit să plec în mai multe 
expediții externe.

C.L: Care loc v-a lăsat cea 
mai plăcută amintire din 
expedițiile făcute?

G.V.: Amintirea cea mai 
plăcută o păstrez de pe Mater- 
hom, în Elveția iar cea mai 
urâtă a fost în Pamir, pentru 
că n-am reușit să ating vâr
ful. Acolo am atins și cea mai 
mare înălțime: 6200!

Telefonie
Deva (I.J.) - Potrivit 

Agenției Naționale de 
Comunicații, 3033 com
panii au fost autorizate 
pentru a furniza rețele 
sau servicii de comuni
cații electronice, din 
care 638 de companii au 
dreptul de a furniza ser
vicii de transmisiuni de 
date, 1031 - servicii de 
acces Internet și 257 - 
servicii de radiocomuni- 
cații mobile profesio
nale. Pentru telefonie 
fixă, 108 companii pot 
furniza convorbiri loca
le, 114 - convorbiri inte
rurbane și 132 - convor
biri internaționale.

I aola' _________________________________________

1 eya___________________________________________ 3.557a ie;

1 lira 5,1248 lei

mailto:raluca.iovescu@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@infonnmedia.ro


(Foto: Traian Mânu)

sportivelor care au participat 
la concursul Miss Sport Cu
vântul liber.
Tombolă cu premii

Noi ne simțirrxbine alături de voi

■ Cotidianul numărul 1 
în județ a fost aproape 
de cititori organizând 
un eveniment special.

Formația Hot Line a cântat pentru cei prezenți la manifestarea Cuvântul liber "Zâmbiți, vă rog! Urmează focuri de artificii"

Cuvântul liber 
aproape de cititori

Acorduri de jazz

Deva (L.G.) - Echipa cotidi
anului Cuvântul liber a dorit 
să răsplătească fidelitatea citi
torilor într-o manieră specială. 
La sfârșitul săptămânii tre
cute, cei care au dorit să se de
conecteze de rutina cotidiană 
și să șe bucure de evenimen
tul organizat pentru ei, s-au 
prezentat la poalele Cetății în- 
tr-un decor pregătit pentru pe
trecere. Cuvântul liber a dorit 
să finalizeze două concursuri 
derulate în paginile ziarului 
într-un mod deosebit, fiind 
alături de oameni.

Programul serii a debutat

După un scurt moment mu
zical, oferit de doi tineri de
veni cu veleități de jazz men, 
prezentarea de modă ce a ur
mat a fost întreruptă de un 
eveniment neprevăzut, avarie 
de electricitate.

Situația, foarte necores
punzătoare momentului, a fost 
rezolvată de tehnicienii de la 
Electrica în termen de o oră. 
în această perioadă de timp oa
menii prezenți la eveniment 
au participat la tombole cu 
premii, copiii au fost răsplătiți 
cu tricouri personalizate și 
cititorii au putut adresa în
trebări colectivului Cuvântul

OR
! jj

Oare ce urmează în continuare?

îmi fac bagajele pentru mareSunt mică, dar pot alege câștigătorul Ne pregătim de dans

Citim ziarul "Cuvântul liber"

Să trăiți bine! Prezentare de modă

Am tricoul meu... a câștigat
"Am fost împreună cu 
cei care ne citesc zilnic"

Deva (L.G.) - Miss Sport Cu
vântul liber a fost aleasă An
dreea Urițescu, telefonul mobil 
pus în joc, pentru cititorii care 
au votat participantele, a fost 
adjudecat domnului loan 
Husar din Deva. Sejururile la 
mare au fost câștigate de dom

nul Papp Ștefan și Mariș Ro- 
dica

Noi considerăm acest eveni
ment susținut exclusiv de 
echipa Cuvântul liber o 
reușită, iar pe cârcotași îi in4 
vităm să participe data vi
itoare alături de noi.
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Cele cinci concurente prezente la festivitatea de pre
miere organizată de Cuvântul liber

Focurile de artificii au completat frumusețea festivității de premiere a concursului "Miss Sport CL (Foto: Țraian Mânu)

Miss Sport CL

✓
 L

loan Husar din Deva, câțtigătorul telefonului mobil

■ Andreea Urițescu de 
la CS Minerul Aninoasa 
a câștigat concursul 
Miss Sport.

Deva (C,M.) - Concursul de 
frumusețe Miss Sport “Cu
vântul liber,” și-a desemnat 
câștigătorii, vineri seara, în 
cadrul unei festivități de pre
miere desfășurate la Restau
rantul Perla, din Deva. Titlul 
“Miss Sport” i-a revenit mul
tiplei campioane naționale la 
tir cu arcul, Andreea Uri
țescu, de la CS Minerul Ani
noasa, care a reușit să obțină 
cele mai multe voturi din 
partea cititorilor. Telefonul 
mobil care l-a răsplătit, prin 
tragere la sorți, pe cititorul 
care a trimis cel puțin 8 din
tre cele 13 taloane de vot a 
fost câștigat de loan Husar 
din Deva.
Ghininn. dar și distracție

Din păcate, doar cinci din
tre cele 13 frumoase sportive 
de la cluburile din județ care

au participat la competiție au 
putut onora invitația, cele
lalte opt fiind plecate fie în 
cantonamente, fie la diverse 
concursuri. în plus, timp de 
aproape o oră spectacolul 
care a cuprins prezentarea 
sportivelor, parada modei și 
momente artistice a fost “sa
botat” de o pană de curent. 
Dincolo de aceste ghinioane, 
cititorii cotidianului “Cuvân
tul liber” prezenți la festivi
tatea de premiere între care 
s-au aflat fosta campioană 
mondială la atletism, Marieta 
ficu, multiplul campion la tir 
cu arcul, Viorel Hăbian și 
Marian Muntean, președin
tele clubului Cetate Deva s-au 
distrat pe cinste.

1. Andreea Urițescu, tir cu arcul, 

CS Minerul Aninoasa
2. Loredana Negrean, atletism 

CSS Hunedoara.
3. Luminița Sîrbu, tir cu arcul, 
CS Minerul Aninoasa Primele trei clasate în concursul frumuseții Miss Sport : Loredana 

Negrean (stânga). Andreea Urițescu (mijloc) și Luminița Sîrbu

• Calificare incredibilă. CFR Cluj continuă
să uimească Europa. După 1-1 acasă, echipa 
lui D. Munteanu a remizat (2-2) ieri în de
plasare cu AS Saint-Etiene și s-a calificat în 
semifinalele Cupei UEFA Intertoto. Au mar
cat: Sabie (51), Dabo (93), respectiv Coroian 
(24-p.) și Tilincă (65). în penultimul act, CFR 
va juca cu Zalgiris Vilnius (Lituania). (C.M.)

Jiul - încă o victorie
Petroșani (C.M.) - Divizionara A Jiul 

Petroșani a învins, sâmbătă, în cantona
mentul din Ungaria, cu scorul de 5-1, o 
selecționată formată din loturile a două for
mații din liga secundă maghiară. Azi mi
nerii au programate două antrenamente, iar 
pentru mâine au două oferte pentru un 
meci amical. E posibil să joace la Oradea 
cu FC Bihor sau în compania unei alte 
echipe din liga a doua din Ungaria. Mier
curi echipa pregătită de Ionuț Chirilă revine 
în Vșlea Jiului.

Alonso triumfă în Germania
Hockenheim (C.M.) - Pilotul spaniol al 

echipei Renault, Fernando Alonso, a 
câștigat Marele Premiu al Germaniei, a 12-

F. Alonso

a etapă a CM de Formula 1, 
care s-a desfășurat, ieri, pe 
circuitul de la Hockenheim. 
Alonso a fost urmat de Juan 
Eablo Montoya, locul 3 fiind 
ocupat de Jenson Button 
(BAR-Honda). Locul patru la 
Hockenheim a fost ocupat

de italianul Giancarlo Fisichella (Renault),
urmat de campionul mondial en-titre,
Michael Schumacher (Ferrari). Pe locul șase
s-a clasat Ralf Schumacher (Toyota), în timp
ce locul 7 i-a revenit lui David Coulthard
(Red Bull). Finlandezul Kimi Raikkonen 
(Mc Laren Mercedes), plecat din pole-posi
tion, a abandonat în turul 36.

Mihai Leu
■ Extra tereștrii conduși 
de fostul boxer i-au 
învins pe Galacticii lui 
Didi Prodan.
ClPRIAN MaRINUȚ________________________

cjprian.marlnut@informedia.ro

Hunedoara - Fostul campi
on mondial la box profesion
ist, hunedoreanul Mihai Leu, 
a demonstrat încă o dată că 
are stofă de învingător.
Echipa sa a învins, la finalul 
săptămânii, cu scorul de 8-7, 
formația fostului internațio
nal Didi Prodan, după un joc

câștigă și la fotbal

Componenții celor două formații

extrem de spectaculos con
tând ca meci demonstrativ în

cadrul Campionatului Națio
nal de Fotbal pe Ptajtl BenQ.

' ■■■ ?? ?

Juniori de top la atletism
■ Sportivii de la CSS 
Hunedoara și CSS Deva 
au cucerit patru me
dalii la CN de juniori II.

Deva (C.M.) - Școala de 
atletism hunedoreană și-a 
demonstrat încă o dată valoa
rea, cucerind patru medalii la 
Campionatul Național rezer
vat juniorilor II, desfășurat la 
finalul săptămânii la Bu
curești. Cea mai bună per
formanță a realizat-o Ciprian 
Amzuleanu, legitimat la CSS 
Hunedoara, care a cucerit 
titlul național în cursa de 
5000 metri.

„El aleargă de obicei 3000 
m și 1500 m, dar acum am 
decis să concureze și la 5000 
m și am fost inspirat, pentru 
că a cucerit aurul”, afirma 
Florin Bucur, antrenorul 
sportivului. Ștafeta de 4 x 400 
m x 300 m x 200m x 100 m de

la CSS Hunedoara, pregătită 
de Marieta Ucu a Ocupat locul 
cinci?
Trei medalii pentru Deva

Și antrenorii Nicolae Alexe, 
Laura Caia și Mihai Luca de 
la CSS Deva și-au onorat bla
zonul, sportivele antrenate de 
ei obținând trei medalii. 
Simona Jura și-a atins 
îndrăznețul obiectiv de a 
obține două medalii, situân- 
du-se pe locul II la săritura în 
lungime și pe poziția a IlI-a 
la triplu salt. Alexandra 
Afloari și-a confirmat și ea 
statutul de favorită la hepta- 
tlon, cucerind medalia de 
argint. Din păcate, Eliza Pop 
cotată printre candidatele la 
medalii la suliță a ratat de 
puțin podiumul, clasându-se 
doar pe locul V, iar Ramona 
Chiorean a ocupat doar locul 
VII la 1500 m, deși a realizat 
un record personal.

pe plajă
în echipa lui Leu, supranu
mită “Extraterestri”, au 
evoluat foștii jucători de la 
Corvinul, Ioan Petcu, Romu
lus Gabor, Mitică Gălan, 
Dorin Nicșa, Dan Colesniuc, 
Nelu Mitrică și Dan Stroia, 
precum și fratele lui Mihai - 
Victor Leu. Din echipa lui 
Prodan, intitulată “Glacticii”, 
au făcut parte printre alții și 
Florin Prunea, Jean Vlădoiu, 
Toni Doboș. La finalul a trei 
reprize de câte 12 minute
scorul era egal 7-7, dar în cele 
trei minute de prelungire 
hunedorenii au marcat golul 
de aur prin Nelu Mitrică.

Câmpeanu - bronz la VTM
■ Pilotul brădean s-a 
clasat al III -lea în 
cursa de Viteză pe 
Traseu Montan.

Abrud (C.M.) - Etapa a 
IX-a a Campionatului Na
țional de Viteză pe Traseu 
Montan, derulată la finalul 
săptămânii, la Abrud, i-a 
adus pilotului brădean 
Mihai Cîmpeanu locul HI la 
grupa H, la fel ca în urmă 
cu două săptămâni la Rali
ul Hunedoarei. Câmpeanu 
ocupa locul secund după 
prima manșă derulată 
vineri și pentrii că ecartul 
față de locul I era miniih a 
riscat, forțând să urce pe 
prima poziție. “Decizia nu 
a fost înțeleaptă, întrucât 
cres-când ritmul am avut 
probleme cu cutia.de viteză

și am încheiat cursa doar 
pe locul III”, preciza pilotul 
brădean. Câmpeanu, spon
sorizat de Agrocompany și 
Cuvântul liber, e decis să 
se bată pentru titlul națio
nal la grupa H la VTM.

Mihai Câmpeanu (stânga)

mailto:cjprian.marlnut@informedia.ro
cutia.de
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Ikyentus Torino, 
MiJtu a jucat în 

„ I învins, in ată seara, cu 
Lr Klechipa Standard Liege, 
| arțHcat deputat ta Geneva. 

Unicul gol al r «r*Mef lost marcat de 
David ™>z.juet, țh minutul 11 .(MF)

• Succes Boloni. Formația Rennes, antre
nată d* Ladblau Boloni, a învins, sâmbătă, 
cu stdM0. ecw»' Guihgamp, într-un 

Informează
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jpnuvți1 ain vane, r emana o oonza- 
lez, chibiu medaliat olimpic la Atena, a câș
tigat tumeul olandez de la Amersfoort, du
pă ce La învlfis în finplă pe argentinianul 
AmutfM OălftLrtXaâ 4 (Foto: EPA)

Interiștii s-au speriat de atentate
■ Gruparea din Milano 
ar putea reveni asupra 
deciziei de a participa 
la turneul din Anglia.

Milano (MF) - Clubul Inter- 
nazionale Milano ar putea 
reveni asupra deciziei de anu
lare a turneului din Anglia, 
deplasare la care a renunțat 
ca urmare a tentativelor de 
atentat de la Londra, infor
mează AFP.

Responsabilii grupării ita
liene, patronul Massimo Mo- 
ratti, președintele Giacinto 
Facchetti și antrenorul Rober
to Mancini, studiază posibili
tatea de a-și respecta angaja
mentele față de echipele pe 
care urmau să le întâlnească 
în Anglia. Potrivit BBC, mi
nistrul britanic al Sporturi
lor, Richard Caborn, a discu

Reacție normală
Londra (MF) - Tehni

cianul echipei Chelsea, 
Jose Mourinho, a declarat 
că se teme pentru sigu
ranța familiei sale, mai 
ales după atentatele care 
au avut loc la Londra în 
această lună, a anunțat 
publicația Sunday Mirror. 
„Am primit mai multe 
mesaje după'ultimele ata
curi. Sunt îngrijorat, nu 
numai pentru mine ci și 
pentru londonezi. Acum 
eu aparțin Londrei. Soția 
și familia mea locuiesc 
acolo și bineînțeles că 
sunt îngrijorat”, a spus 
Mourinho, care se află cu 
Chelsea în turneu în 
Statele Unite. Jose Mou
rinho a precizat că, deși 
situația de la Londra îl 
îngrijorează, aceasta nu 
trebuie să ducă la schim
barea stilului de viață al 
londonezilor.

Formula 1
■ Grupul Hutchison 
Whampoa pregătește o 
ofertă de nerefuzat pen
tru Bernie Ecclestone.

Londra (MF) - Grupul Hut
chison Whampoa din Hong 
Kong pregătește o ofertă în 
valoare de 1 miliard de dolari 
pentru preluarea Formulei 1, 
a informat publicația The 
Sunday Telegraph, citată de 
Reuters. Potrivit publicației, 
directorul comercial al For-, 
mulei 1, Bemie Ecclestone, s-a

Adriano, vedeta echipei din Milano
tat cu omologul său italian 
Mario Pescante și cu preșe
dintele Federației Italiene de 
Fotbal, Franco Carraro, încer
când să obțină o revenire 
asupra deciziei clubului Inter- 
nazionale Milano.
Patru jocuri

Internazionale Milano, care 
avea programate patru meciuri

Pele are probleme de familie
■ Un meci de binefa
cere pentru Victimele 
valurilor seismice, anu
lat din cauza lui Edinho.

Bangkok (MF) - Meciul de 
binefacere programat pe 30 
iulie, la Bangkok, pentru aju
torarea victimelor valurilor 
seismice din decembrie, și la 
care urmau să participe fos
te vedete ale fotbalului inter
național, a fost amânat din 
cauza problemelor familiale 
ale brazilianului Pele, infor
mează AFP. „Meciul a fost 
amânat deoarece Pele nu poa
te să vină. Partida va fi repro- 
gramată la o dată când Pele 
se va putea deplasa”, a decla
rat președintele Federației 
Thailandeze de Fotbal, Thepi- 
tak Chansuthep.
Pele coleg cu Cantona

în meciul de binefacere, Pe
le urma să conducă o echipă

pe mâna asiaticilor?
conducerea diviziei de media 
a Hutchison Whampo, Tom 
Group. „Hutchison intențio- 
M....................................

Hutchison intenționează 
să adauge FI imperiului său 

de media. Dorim acest lucru și 
pentru suucesul de care se bucură 

Formula 1 în Asia.

Tom Group 

.....................................w 
nează să adauge FI imperiu
lui său de media. Dorim acest 
lucru și pentru succesul de 
care se bucură Formula 1 în 

amicale, cu Leicester (25 iu
lie), Crystal Palace (27 iulie), 
Norwich (29 iulie) și Port
smouth (31 iulie), a anunțat 
că renunță la turneul din 
Anglia din motive de securi
tate. Cele patru cluburi engle
ze s-au declarat dezamăgite de 
anularea turneului, iar Leice
ster și Crystal Palace au ame
nințat că vor solicita daune

Pele nu are motive să fie fericit, 
formată din foste glorii ale 
fotbalului internațional, prin
tre care și francezii Eric Can
tona, Frank Leboeuf și Youri 
Djorkaeff, argentinianul Clau
dio Caniggia și germanul Ru
di Voller. Adversara echipei 
fostelor vedete ale fotbalului 
internațional urma să fie o 
echipă formată din foști jucă
tori thailandezi. Chansuthep 

apropiat discuțiilor, care a 
adăugat că există un mare 
potențial de dezvoltare pentru 
Formula 1 în Asia.
Interes bancar

Bancherul a mai spus că 
băncile care dețin o participa- 
ție majoră la Fl - JP Morgan, 
BayernLB și Lehman Broth
ers - sunt interesate să vândă. 
La prima vedere, europenii 
sunt tentați să vândă drep
turile, mai ales după scan
dalul din acest an din timpul 
Marelui Premiu al Statelor 

grupării Inter. „Suntem ex
trem de dezamăgiți. Vom con
tacta Federația Engleză de 
Fotbal și UEFA și vom solici
ta o sumă destul de mare ca 
daune de la Inter. Clubul nos
tru a avut deja cheltuieli sub
stanțiale pentru pregătirea 
meciului și ne așteptam ca la 
partidă să asiste 30.000 de 
spectatori”, a afirmat direc
torul executiv al clubului Lei
cester, Tim Davis.

Președintele grupării Crys
tal Palace, Simon Jordan, a 
spus că Internazionale s-ar fi 
aflat în siguranță dacă ar fi 
venit să joace meciul amical 
programat pe 27 iulie. „Ar fi 
aterizat la aeroportul Gatwick 
și ar fi stat la Croydon, la V 
mare distanță de zonele con
siderate periculoase”, a pre
cizat președintele grupării 
Crystal Palace, Simon Jordan.

a precizat că Pele a fost ne
voit să rămână în Brazilia din 
cauza problemelor pe care le 
are fiul său Edinho, reținut la 
începutul lunii iunie pentru 
trafic de droguri. Valurile se
ismice din 26 decembrie s-au 
soldat cu 5.399 de morți în Thai
landa. Bilanțul pentru toate 
țările afectate de tsunami este 
de 217.000 le morți și dispăruți.

Liga pe Internet
Berlin (MF) - Meciurile 

din Liga Campionilor vor 
putea fi urmărite în direct 
pe Internet, în paralel cu 
transmisiunile televizate, 
începând cu sezonul 2006- 
/2007, potrivit unei decizii 
a UEFA. Drepturile de trans
misiune pe Internet vor fi 
obținute „la pachet”, iar 
UEFA va face publică ofer
ta sa săptămâna viitoare. 
UEFA consideră că astfel 
va atrage mai mulți oameni 
spre fotbal și în același 
timp vă lupta împotriva 
activităților de piraterie.
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Vând ap. 2 camere (03)

• decomandate, contorizări apă și gaz, fără 
îmbunătățiri, apartament liber, eteaj 2, zona I. 
Maniu, preț 1.150 mid. lei. Tel. 0745/159573.
• decomandate, cu îmbunătățiri, Deva, str. 
Bejan, bl. 61, sc. 2, et 7, ap. 109, preț 650 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0724/388452.
• Deva, Dada, etaj 2, parchet, apometre. repar
titoare, gaz contorizat, preț 650 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0722/722112.
• Deva, Gojdu, parter si etaj 1, contorizări, 
balcon, parchet, fără îmbunătățiri, preț 85.000 
ron. Tel. 224296,0788/361782,0720/747359.
«Deva, KogăHceanu, decomandate, 
■‘contorizări, fără îmbunătățiri, preț 77.000 ron.

Tel. 224296,0788/361782,0720/747359.
• Deva, Mkro 15, bl. 66, sc. IA, ap. 6, Str. Strei u I u i, 
preț 600 milioane lei, baie, bucătărie, balcon. 
Relații la adresă
• Deva, Scărișoara, totul nou, uși, geamuri, 
instalași sanitare, contorizări, repartitoare, preț 
82.000 ron. Tel. 224296,0788/361782.
• Deva, zona Dacia, semidecorhandate, parter, 
parchet, gresie, faianță preț negociabil. Tel. 
0721/679186,0726/170230.
• Deva, zona Eminescu, parter, amenajat pentru 
locuit sau spațiu comercial, preț 20.900 euro. Tel. 
0723/335189.
• semidecomandate, ultracentral, balcon, 
amenajări moderne, instalații noi, geam 
termopan, uși noi, gresie, faianță parchet, 
centrală termică loc parcare, mobilier pentru 
baie și bucătărie, 130.000 ron. Tel. 231212, 
0740/013971.
• Simeria, ultracentral, bloc cărămidă deco
mandate, centrală termopane, gresie, faianță 
sau schimb cu apartament în Deva, 3 camere 
plus diferență Tel. 0723/628989.
• vând sau schimb. Deva, bdul Dacia, etaj 3, 
circuit, teren în Deva zona Zăvoi, preț 82.000 ron. 
Tel. 0745/511776.

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, rolete exterioare, boxă 
centrală termică 2 băi amenajate, Deva, zona I. 
Creangă Tel. 0745/253413,218234.
• Deva, zonă centrală decomandate, parter, 
vedere în 2 părți, bucătărie modificată centrală 
termică potrivit și pentru birouri, preț 42.000 
euro, negociabil. Tel. 218516.
• localitatea Sebeș cu posibilități privatizare. 
Tel. 0744/522422,0744/349955.
• semidecomandate, zona piață parter, balcon 
închis, bloc din cărămidă 78 mp, contorizări 
complete, preț 33500 euro, negociabil. Tel. 
229622,0724/631949.
• vând sau schimb cu apartament 2 camere

1 plus diferență apartament 3 camere, decoman- 
' date, contorizări, 2 balcoane, etaj 1, zonă bună 

preț negociabil. Tel. 228615.

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• uigent, Simeria, zonă ultracentrală ofer 1,1 
mid. lei sau garsonieră cu îmbunătățiri, ultra
central, ofer 500 milioane lei. Tel. 0745/483783, 
0722/582097.

Vând case, vile (13)

• 4 camere, 2 băi, bucătărie faianțată complet 
renovată termopan, acces auto, centrală 
termică Deva. Tel. 0726/972966.
• Deva, str. Horea, 2 corpuri, amenajări 
modeme, centrală termică garaj, anexe, 
grădină st 750 m. Tel. 0254/228448,0722/347512.
• Simeria, 3 camere, bucătătie mare, baie cu 
gresie și faianță canalizare, grădină cu pomi 
fructiferi, zonă bună preț 1.600 mid. lei. 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 
negociabil. Tel. 0726/972966.

Vând case la țară (17)

• casă 3 camere, bucătărie, cămară anexe 
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 130.000 
euro. Tel. 0745/888619.
• casă In comuna Băcia, 1700 mp teren plus 
grădină proiect casă nouă Tel. 0724/368331.

Vând garsoniere (19)

• confort 1, decomandate, suprafață peste 35 
mp, bdul Decebal, blocul 15, ocupabilă imediat 
Tel. 0741/154401.
• decomandate, contorizări, modernizată 
jaluzele exterioare, Deva, zona Dorobanți, preț 
600 milioane lei. Tel. 0745/159573.
• Deva, confort 1, suprafață mare, etaj 1, balcon, 
zonă centrală preț 20.000 euro, negociabil. Tel. 
227661,0745/888619.
• Deva, zona Dacia, parter, gresie, faianță 
instalații sanitare noi, apometre, repartitoare, 
preț 42.000 ron, negociabil, fără intermediari. Tel. 
0724/779543.
• Deva, zona Zamfirescu, etaj 4, contorizări, 
parchet, gresie, faianță balcon, preț negociabil. 
Tel. 0720/085310.

• urgent, Deva, zona Decebal, 30 mp, decoman
date, faianță parchet balcon închis, contorizări, 
2 focuri gaz, repartitoare,. liberă Tel. 
0723/251498
• urgent, Simeria, zonă foarte bună centrală 
termică gresie, faianță balcon închis, parchet, 
ocupabilă imediat sau schimb cu apartament 2 
camere plus diferență Tel. 261268 0745/483783, 
0722/582097.

Vând terenuri (21)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. 
Relații latei. 211124.
• 2300 mp teren intravilan în Deva, str. Alunului, 
(zonă agrement case de vacanță). Tel. 227242.
• 24.700 mp teren pentru agriculută și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF. Tel. 212272,0723/732560.
• grădină Intravilan, 15 ari, pentru casă de 
vacanță preț negociabil. Informații Ilia, str. T. 
Vladimirescu, bl. S2, ap. 4.
• intravlan 3600 mp în Băcia cu toate facilitățile: 
apă canalizare, curent gaz, preț 4 euro/mp. Tel. 
233974,0724/388452.
• intravilan Simeria, 1000 mp, fs 15 m, apă în 
curte, gaz, curent în apropiere, preț 15 euro. Tel. 
0720/505771,0723/686162.
• ■ i, toc de casă în Tâmpă gaz, curent 
apă canal, vecinătate imediată cu Streiul Mic, 
1700 mp, fs 17 m, preț negociabil. Tel. 
0354/402235,0726/404011,0726/118427.
• intravilan, șolmuș, 5000 mp, la asfalt gaz, 
Curent la poartă Tel. 0744/641821.
• toc de casă 3511 ip, fs 22 m, apă gaz. curent 
loc drept zonă liniștită Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• teren Hravian. Relații la tel. 222305,226813.
• urgent, Mravlan, 750 mp, fs 30 m, livadă 
pruni, zona Valea Vețelului, preț 2 euro mp, 
negociabil. Tel. 0742/290024-

Imobile chirii (29)

• închiriez apartament 3 camere central pe
termen lung, de preferință firme, preț 200 
euro/lună. Tel. 0722/328820.

• SC Țar lațegd Hațeg hcMriază spațiu 
comercial central In Hațeg, suprafață 40 
mp, preț negodabi. Retați la teL 
0254777787,770161

• închiriez apartament în regim hotelier, 30 
ron/noapte. Tel. 0722/328820.
• închiriez spațiu comercial în Simeria, 50 mp, 
preț 150 euro, negociabil. Tel. 0720/505771, 
0723/686162.
• ofer pentru închiriere garsonieră mobilată 
aragaz, frigider, contorizări, Deva, zona I. Maniu, 
preț 80 euro/lună Tel. 0742/290024
• ofer pentru închiriere garsonieră mobilată 
aragaz, frigider, tv, contorizări, Deva, zona 
Goidu. preț 80 euro/lună Tel. 0742/019418

Auto românești (36)

• vând Aro 243 D motor Brașov plus remorcă 15 
to, stare bună acte la zi. Tel. 245874 0723/335189.

Auto strâine (37)

• vând Ford Transit 86,2500 D, stare bună preț 
3500 euro. Tel. 0722/328820.
• vând VW Polo, af 1999, stare perfectă 130.000 
km, consum 55%, preț 6300 euro, negociabil. Tel. 
0723/004629.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând căruță pe cauciucuri de 1-2 cai, abrict cu 
circular motor 2,2 V, preț negociabil. Tel. 
0254/263598.
• vând mașină de tuns iarbă manuală Husq
varna, aproape nouă preț negociabil. Tel. 
213962, după ora 20.
• vând presă de balotat, cositoare rotativă 
greblă fân, semănătoare porumb. Tel. 
0727/272307.
• vând semănătoare păioase 29 rânduri, 
prășitoare 6 rânduri, săpătoare 6 rânduri, 
mașină erbicidat, cadru disc în tiranți, stare 
perfectă și 1 ha teren arabil. Tel. 264161.
• vând stăruitor electric 25 to, stare foarte bună 
preț negociabil. Tel. 0722/314123.

Mobilier și interioare (47)

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

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

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

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând copiator Sharp SF 2022, defect, pentru 
piese, preț 300 ron, negociabil. Tel. 231800.

DELCRIS SERVICE SRL
TEL: (0359) 409.222 .
0723-354.991 B Fa
Ser. Primăriei Nr.26 V —1 V
ORADEA

ACUM
SI numai ACUMULTRA PROMOȚII
Numai aici gasesti:

Cele mai mici preturi.
MONITOARE 15' de la - 450.000 lei 
MONITOARE 17'de la ■ 850.000 lei 

Distribuitor computere 
second-hand 
produse noi 

E-mail: calculat<>areuvrdslink.w>

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând centiuâ militară veche cu o stemă pe 
pafta, 150 euro, mașină de cusut Singer, monede 
cu eclipsa 2 euro bucata. Tel. 0723/005657.
• vând palton lung bărbați din piei caprine nr. 
54 - 56 confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 130 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

Materiale de construcții (53)

• ăstrixatorut Macon SA vinde BCA, preț 
238 ron/mc sau 25804)00 tel vechi/mc, 
transport graUt la demidtal denbduL TeL 
0254/236204 0744/524456,0744/561574

• mobSer din pal și lemn masiv debitare 
bușteni. Tel. 0744/567736,0722/532715.
• vând urgent cărămidă din demolări 6000 
bucăți, dimensiuni 28x14x6 cm. Tel. 0723/335189.

Electrocasnice (56)

• mașină de spălat automată de Cugir, sobă 
teracotă pe colț, frigider Frigero, mașină de 
spălat mică aspirator, șpriț făcut cârnați. Tel. 
215325.
• vând candelabra de cristal, perfectă stare, cu
3 becuri, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând frigider Arctic, preț 35 milioane lei și ladă
4 sertare, fără motor 25 milioane lei. Tel. 
0720/432448 0254/213483.
• vând ladă frigorifică Arctic 5 sertare, stare 
foarte bună (nouă), preț 25 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/747381.
• vând mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661001 ■ 2505013, perfectă funcționare, peste 
100 ani vechime. Tel. 212272,0723/732560.
• vând mașină de cusut Singer, stare perfectă 
de funcționare. Deva, tel. 213908.

Pante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând pts Doberman, vârsta 4 săptămâni. 
Tel. 0723/546424 - 

• vând plante: dafin, mirt, rodiu, lămâi cu port 
pitic, Orăștie, tel. 243433.

• vând porci Basna, 30 kg. Tel. 282682 sau 
0740/831737, după ora 16.
• vând ui cal, sat Boz, comuna Brănișca, familia 
BÎC loan sau tel. 0254/225437.

Altele (61)

• oferim ta cele mai reduse prețuri sucuri 
Florida de calitate superioară sifonate, la sticle 
pet de 2 litri și nesifonate la sticle pet de 3 litri, 
gamă 8 sortimente, Deva. Tel. 235320, 
0745/096675,212057.
• ofertai la prețuri minime îmbuteliate sau vrac 
siropuri concentrate pentru dozatoare Tec, 
profit 400%, sifonerii și uz casnic, gamă 8 ■ 12 
sortimente, Deva. Tel. 235320, 0745/096675, 
212057.
• vând ceas de mână Doxa, perfectă 
funcționare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.
• vând ceas de mână elvețian Longines cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 140 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

Pierderi (62)

• pierdut legitimație de serviciu pe numele Lung 
Vaier, eliberată de SC Termoserv Deva SA. Se 
declară nulă

Apeluri (65)

• Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir 
Hurmuzescu” Deva, str. Titu Maiorescu, nr. 28 
anunță că se fac înscrieri la Școala postliceală 
de maiștri, cu durata de 2 ani, pentru 
specializările: maistru electrician centrale, 
instalații Și rețele -14 locuri și maistru termo- 
energetic -14 locuri. Informații suplimentare la 
secretariatul liceului.

Umanitare (66)

• rog, dne poate și dorește să mă ajute pentru 
medicamentația unui copil bolnav, eu fiind unică 
întreținătoare cu un venit foarte mic, Banc Post, 
cont R055BPOS22006062594 ROL 01, Toma 
Paraschiva.

Matrimoniale (69)

• intelectuaL singur, 49/185/75 din Deva, tânăr 
la suflet, caut doamnă - domnișoară până în 55 
kg, pentru o prietenie Sinceră Mesaje la 
freenicu2@yahoo.com .

Prestări servicii (72)

• efectuez transport marfă local și interurban, 
cu camion acoperit de 3,21 util, 36 mc, dimen
siuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.
• transport marfă cu Ford Transit 1,2 to și 10 mc 
la prețuri negociabile. Tel. 0722/328820.

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

• angajez tehnolog pentra brutărie. Retați 
la teL 237577.

• SC Fiadeifia Pam SRL, cu sediul ta orașul 
Hațeg, str. A. vlaicu, nr. 2, angajează 
personal calificat ta meseriile de bratar, 
modelator, cocător. Informații ta sediul 
societăți, teL 770182,0722/4356091

• societate comercială angajează bucătar 
spedalist Informați la Restauantid ■Presi
dent'', din Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 168 
sau ta tel 0722/238726,234057.

Anunțurile de mică 
publicitate pentru 
Cuvântul Liber pot 
fi depuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte 
din Deva:

1. Comtim;
2. Stafia 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.

cuvĂtB

• societate comerciali angajea: st-,
vânzări cu experiență și șoferi profesioriști. 
CV-uri la fax 0254/222344

• societate comercială angajează econo
mist ■ contabil cu experiență și operator 
caladator (facturare), cuioașterea progra
mului WIZCOUNT constitute avantaj, se 
oferii salariu atractiv. CV-pri la fax 
02SV222344

• societate comercială din Deva angajează 
maistru producție încălțăminte și respon
sabil croi, Relații la tel. 0254/211266 sau 
0723/243663.

• birou de tâmplărie PVC angajează 
personal pentra biroid din Hunedoiara. 
Cerințe: aspect fizic plăcut, comunicativi
tate. TeL 0722/891884.

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

ANUNȚ DE PARTICIPARE 
la licHafie deschisă

1, Autoritatea contractanta: SC DFEE ELECTRICĂ BĂNAT, cod unic de înregis
trare R14490379, str. Pestalozzi, nr. 3-5 Timișoara, telefon 0256-405.308, fax 
0256-405.309, anunță organizarea procedurii publice de atribuire a contrac
tului de execufie pentru lucrarea:„Reabilitare branșamente și montare BMP Str. 
Vânătorilor, str. Corpați și str. Dacia - Că lan Oraș Vechi"
2l. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: licitație 
deschisă.
b) Tipul de contract: achiziții lucrare.
3. a) Locul de prestare al serviciilor: județul Hunedoara. ■»

b) Nu se pot depune oferte parțiale.
4. Durata contractului: 60 zile calendaristice
5. a) Documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei se poate obține de 
la SDFEE Electrica Deva, str. George Enescu, nr. 39, Deva - Serviciul Investiții.
b) Preful caietului de sarcini cu instrucțiunile de participare la licitație este de 36 
lei RON.

c) Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 01.08.2005.

6. a) Data limitâ pentru depunerea ofertelor: 08.08.2005 ora 11.30.

b) Adresa la care se depune oferta este SC DFEE Electrica Banat str. Pestalozzi, 
3-5, Timișoara-Serviciul Investiții, cam. 413.
c) Limba de redactare a documentelor: Româna.
7. a) Persoanele admise sâ asiste la deschiderea ofertelor: reprezentanții 
ofertantilor pe baza de împuternicire.
b) Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 08.08.2005 ora 13.00 la sediul SC 
DFEE Electrica Banat str. Pestalozzi, nr. 3-5 Timișoara.
8. Garanția de participare la licitație: 380 lei RON.
9. Modalitatea de finanțare și plată: surse proprii; plata se face conform contrac
tului.

10. Forma juridică a candidaților: Certificat de înregistrare la Camera de Comerț 
și Industrie.
11 Condiții de eligibilitate: condițiile prevăzute în OUG nr. 6O/2OO1, HGR 
461/2001, ORDIN MF-MLPTL 1013/874/2001, Legea 212/2002, HGR 
41T/20Q5 pjeci^ațgJn^ișp de Date a achiziției cu taxele și impozitele către 
stat achitate.
Condiții minime de eligibilitate: Atestat SC ELECTR IC A/AN RE pentru lucrări de 
joasă tensiune, Certificatele constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor exigi
bile de plată a impozitelor și taxelor locale, și atestare fiscală valabile la data de 

30.06.2005.
1 2. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile.

13. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: Oferta cea mai avantajoasă 
din punct de vedere tehnico-economic.

Nu se acceptă oferte alternative. 071 «r

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Apollo 
S.A. Deva, în conformitate cu art. 117, alin. 1 din Legea 
nr. 31/1990 republicată convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

A ACȚIONARILOR, cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza situației economico-financiare pe ultimele 6 
luni.
2. Denominarea acțiunilor conform RON.
3. Aprobarea organigramei societății Apollo S.A.
4. Aprobarea vânzării unor mijloace fixe cu termen de 
funcționare expirat.
5. Rectificarea BVC pe anul 2005.
6. Diverse.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc 
la sediul S.C. Apollo S.A. Deva, Str. 1 Decembrie, nr. 
37/A, Deva, jud. Hunedoara, în data de 15.08.2005, la 
ora 12,00.
în cazul neîntrunirii cvorumului necesar, a doua convo
care a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va 
avea loc pe data de 16.08.2005, în același loc și la 
aceeași oră.

(27187)

SC EUROCONSULT SRL ARAD 
FILIALA DEVA

-societate de reorganizări și lichidări judiciare-
ANUNȚA TOȚI CREDITORII

Câ s-a dispus deschiderea procedurii de reorganizare judiciară și a falimentului fată de SC 
PRESTAGENT COMN SRL Petroșani
Potrivit art.76 din legea 64/1995 republicată termenul limită pentru înregistrarea creanțelor la 
grefa Tribunalului Hunedoara este data de 11.08.2005.
Prima Adunare a creditorilor va avea loc la Tribunalul Hunedoara în deda de 19.09.2005, ora 10, 
cu următoarea ordine de zi:

1 raportul administratorului judiciar
2. analiza situației pasivului debitoarei
3. constituirea Comitetului creditorilor.
4. deschiderea procedurii falimentului.
5. masuri ce vor fi întreprinse în vederea continuării procedurii
6. aprobarea stabilirii retribuției lichidatorului în procent de 12% din încasări, iar în lipsa 

încasărilor de 20 000.OOO-Iei din fondul unic de lichidare
7. diverse. v .

în conformitate cu prevederile art. 56 alin 4 din Legea nr. 64/1995 rep. este admisibilă votarea 
prin scrisoare, cu legaliza red semnăturii creditorului de către notarul public, comunicată prin orice 
mijloace și înregistrată la tribunql cu cel pu|in 3 zile îrpainte de data fixată pentru exprimarea

• companie austriacă angajează operatori 
slot machines, școlarizare gratuită In 
cadrai firmei Condiții de tacni occidentale. 
Cerințe: bacafaureatuL Așteptăm CV-uri cu 
poză ta Deva, Bdul 22 Decembrie, bL Dl + 
DZ Informații ta teL 0254/232747.

• companie austriacă angajează barmani 
(fete), condiții de lucru occidentale. Cerințe: 
bacalaureat Așteptăm CV -uri cu poză in 
Deva, Bdul 22 Decembrie, bL Dl + D2 
Informați la teL 0254/232747.

• angajăm magazioner - gestionar pentra 
depozit materiale de construcții cu 
cunoștințe de evidență pe calculator. 
Retați ta teL 0722/319442

• firmă de papetărie și birotică angajează 
agent de vânzări absorvent 2005. Confiții de 
lucra avantajoase. Se primesc CV-uri la 
tel/tax 0254/224549,230892

mailto:freenicu2@yahoo.com
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Vând ap. 1 cameră (01)

•camart cM m Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 180 milioane lei. 
Tel. 0726/062014 (Casa Grande)

Vând garsoniere (19)

•nna Progress, dea, et 2, balcon, bloc cără
midă. bine întreținută mobilată, tel. 0732/660160,
211587. (Evrika)
•zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, et
1 și 2, ocupabile imediat, preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
«doc, complet mobilată, geam temopanGeaian, 
mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul nou, 
et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 euro, 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• ingont, In 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, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• urgent, In zona Dacia, 2 camere, amenajări, 
contorizări. Preț 430 mii. lei (43.000 RON). Tel. 
0254/231212 0740/013971. (Garant Consulting)
• wgent, ta zona Gojdu, decomandată, balcon. 
Preț 600 mil. lei. Tel. 0254/231212 0740/013971 
(Garant Consulting)
• lagart, ta zona bd. Decebal, confort 1, deco
mandate, bucătărie, baie, balcon închis 
ocupabilă imediat Telefon 0741/154401, 
0254/227542 seara. (Garant Consulting)
• zona Decebal, semidea, ST 30 mp, balcon 
foarte mare, vedere la bulevard, parchet 
faianță, contorizări, ocupabilă Imediat preț 
69.000 RON, tel. 0788/165702,0788/165703. (Fiesta 
Nora)
• zona MărtstM nou, parter, dea, ST 30 mp, 
parchet gresie, faianță, contorizări, bine 
întreținută, bună pentru birouri, preț80.000 RON, 
tel. 0788^65702, 232808 0788/165703. (Fiesta 
Nora)
• zona Zamfreacu, etaj 2, semidea, contorizări, 
parchet nou, gresie, faianță, bucătărie cu bar, 
ușă lemn masiv, preț 69.000 RON, tel. 
0788/165703,232808 0788/165702. (Fiesta Nora) 
•ultracentral Deva, decomandată, balcon 
închis, termopane, parchet de stejar, hol central, 
debara, baie mare, necesită renovare, preț 
79.000 RON, 0788/165704,232808 (Fiesta Nora) 
•zona Zamlboocu, dea, etal 1, ocupabilă Imediat 65^”m2352080721/985258 (Rocan 3000) 

•zona M. Eminescu, dea, amenajată, et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208 
0721/985258 (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dea, contori
zări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208 0721/985258 
(Rocan 3000)
•zona Măritat dea, mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei: 235208 0721/744514. (Rocan 3000) 
•zona MMMt vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
•ofertă exctpțfonzMI Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet balcon, 
Instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comanda preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
•Deva, cartier Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974 (Casa Grande)
•decomandata, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Tel. 0722/624091. (Casa Grande) 
•dea, etal 2, complet contorizată formată din 
cameră hol, baie, Aleea Romanilor, preț 330 mii. 
lei, neg., tel. 223400,0743/103622,0720/387896.  
(CasaBetania)
•dea, suprafață mare, parchet balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu interfon, Decebal, 
preț 700 mii. lei, neg., tel. 223400,0724/169303, 
0741/120722. (CasaBetania)

•garsonieră 2 camere, contorizări, gresie, 
faianță repartitoare, parchet baie cu cabină de 
duș recent renovată Aleea Romanilor, preț 500 
mii.lei, 0743/103622,0724/169303.(CasaBetania) 
•decomandată 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent gresie și faianță 
Spania, termopane, convector pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624 (Temporis)
•dea 2 camere+baie, parchet gresie, faianță 
termopan, ușă metalică zugrăvită în lavabil, 
apometre, gaz contorizat Preț 600 mii, neg, tel. 
228540,0722/568938 (Ella)
•semidea zona Gojdu, parchet gresie, faianță 
zugrăvită în lavabil, gaz contorizat apometre, 
balcon, preț 465 mii, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•semidea zona 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 
gresie, faianță, parchet laminat, zugrăvit în la- 
vabil, ușă metalică, termopan, ocupabilă ime
diat, 690 mii, neg, tel. 228540,0722/566338 (Ella)
• zona Dada, dea modificată, gresie, faianță, 
contorizări, st 30 mp. Preț 47.000 RON/470 mii. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)
• dec. zona Dorobanți, et intermediar, st 44 mp. 
Termopan, centrală termică, parchet vedere în 
față. Preț 800 mil/80.000 ron. neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin’s Home)
•zona Decebal etaj 1, contorizări, amenajată, 
25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939,0726/269713. 
(Eurobusiness)
• zonă bună Hunedoara, semidea, parchet, 
jaluzele, preț 21300 ron, tel. 718833,0740130413. 
(Partener)
• zona Dada, et intermediar, 2 camere, complet 
renovată, contorizări, parchet, lavabil, ușă 
metalică, instalații sanitare noi, preț 540 mi I, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• irgentzona Dorobanți, mobilată, preț 650 mii. 
neg., tel. 215212 (Prima-lnvest)

Cumpăr garsoniere (20)

•ta Deva zonă bună cu sau fără imbui idtățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika) 
•dec, zonă centrală ofer plata imediat, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)

Vând ap. 2 camere (03)

• zona Zamfirescu, balcon închis, et 1, 
contorizări, parchet interfon, preț 870 mii. neg, 
tel. 0726/710903. (Prima- Invest)
• zona Gojdu, contorizări, balcon închis, et 1, 
preț 850 mii., neg., tel.0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• zona L Maniu, et 3, dea, contorizări, parchet 
54 mp, balcon închis, gresie, faianță preț 950 mii, 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Dada ușă metalică parchet modern, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 17300 euro, 
tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
•zona Dacia et 3, semidecomandate, iară 
îmbunătățiri, apometre, balcon închis, 720 mii. 
lei, tel. 206003. (Mimason)
•zona Potația Municipiului Deva et 2, semideco
mandate, neamenajat stare bună preț 920 mii. 
lei, 206003. (Mimason)
•nna pieței, decomandate, et 3,58 mp, balcon

•zona Gojdu, semidecomandate, et 3, bucătărie 
mr a gresie, taiantacontonzan, parcnetpaiu- 
xat balcon închis, preț 950 mil. lei, tel. 206003. 
(Mimason)
•zona centrata, semidecomandate, et 8 neame
najat apometre, gaz 2 focuri, debranșat termic, 
950 mii. lei, tel. 0745/640728 206003. (Mimason) 
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat șl utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208 0721/985258 (Rocan 
3000)
•zona Dacta, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit, 
585 mii., neg. 235208 0721/985256. (Rocan 3000) 
•zonă centrală împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208 0721/744514 (Rocan 3000).
•ocazto, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28000 euro, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
•zona Micro 18 etaj Intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță, cabină duș balcon închis, preț1 
480 mil, neg. Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 
3000)
•zona N> Bălcescu, etaj Intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă ctntoală l. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termica amenajat preț neg. Tel. 235208 
072V620358 (Rocan 3000)
• urgenttazonal. 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)
• urgent ta zona M. Viteazul, decomandate, 
balcon închis, apometre, gaz 2 focuri. Preț nego
ciabil. Tel. 0254/231212, 0740013971. (Garant 
Consulting)
• urgent ta zonă ultracentrală amenajat ultra
modern, (centrală termică uși Interioare noi, 
parchet lamelar, gresie, faianță Instalații 
sanitare șl electrice noi, etc) mobilă de bale și 
bucătărie. Tel. 0254/231212,0740013971. (Garant 
Consulting)
• wgent în zona Gojdu, decomandate, bucă
tărie, baie, balcon. Preț 80.000 RON, 0741/154401, 
0254/227542 seara. (Garant Consulting)
• dea, bucătăria bale, balcon, et Intermediar, 
zona Pieței, preț 110.000 RON, tel. 0741/154401, 
0254/227542 seara. (Garant Consulting)
• urgznttazonaAI. Moților, et 3, faianță gresie, 
centrală termică Preț 75000 RON, tel. 221.712; 
0724/305661. (Garant Consulting)
• urgent ta zona bd. I. Maniu, etaj Intermediar, 
semidecomandat, faianță gresie, centrală 
termică balcon. Preț 120000 RON, tel. 221.712; 
0724/305661. (Garant Consulting)
• uigeiit, ta zona Dorobanți, parter, decoman
date, contorizări. Preț 130000 RON negociabil. 
Tel. 221.712; 0724/305.661. (Garant Consulting)
• Dada 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786.578. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• ZamKreeca decomandata et bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615 (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, decomandata et bun, parchet gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 

•decomandata, Hng, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
eta Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
•Aleea CrișuU, semidea, et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță termopan, balcon închis. Preț 
neg. Tel. 078^497.615 (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•etaj 8 circuit, gresie, faianță balcon închis, 
contorizări, bine intrețl nut Zamfirescu, preț 980 
mii. lei, tel. 223400,0724/169303. (Casa Betania) 
•etaj 8 decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet bine întreținut, zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg., tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)
•etal 8 balcon închis, contorizări, gresie, faianță 
bine întreținut, zona Aleea Pescarilor, preț 970 
mii. lei, neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0720/387898 (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, st 50 mp, bine întreținut preț 87.000 RON, 
tel. 0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora) 
•zona Eminescu, decomandate, etaj 2, balcon în
chis, contorizări, parchet laminat gresie, faian
ță amenajat și modificat deosebit preț 68000 
RON, tel. 0788/165704,0723/251498 (Fiesta Nora) 
•zona Emtaescu, la stradă lîngă ANL, etaj 3 
balcon închis, apometre, gaz contorizat geam 
la baie, ocupabil în 24 ore, preț 67500 RON, tel. 
232809,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, etaj 1, semidecomandate, 
balcon, termopan, bucătărie modificată 
contorizări, preț 60.000 RON, tel. 0788/165704, 
0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Bălcescu, etaj 2, decomandate, termo
pan, centrală termică parchet gresie, faianță 
bine întreținut, preț 115.000 RON, tel. 
0788/165703,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona pieței bloc de cărămidă etaj interme
diar, decomandate, parchet contorizări, fără 
modificări, ocupabil imediat, preț 36500 euro, 
tel. 0788/165704,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Decebal decomandate, termopan, 
parchet gresie, faianță ușă stejar, apometre, 
gaz 2 focuri, preț 118000 RON, tel. 0788/165703, 
232808 0788/165702. (Fiesta Nora)
•semidea zona Uzo, et 1, apometre, gaz contor
izat gresie, faianță balcon închis, preț 540 mii, 
neg., tel. 228540,0745/653531. (Ella)
•dea zona Bejan, et intermediar, fără mari 
îmbunătățiri, preț 340 mii, neg, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•zona Bălcescu, et 2, apometre, gaz contorizat 
2 focuri, faianță balcon mare închis, parchet 
zugrăvit proaspăt ocupabil imediat preț800 mii. 
neg, tel. 228540,0745/653531. (Ella) 
•semidea zona Imp. Traian, parchet gresie, 
faianță balcon mare, apometre, gaz contorizat 
preț 890 mii, neg, tel. 228540,0745/653531. (Ella) 
•ta drata, 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 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
•decomandata cărămidă gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mil. lei, neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika) 
•zona bduL Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenalat ocupabil Imediat, preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
•wgent zonă bună dea et. 2,2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat șl cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0728/826624 (Temporis)
•dea el 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/1300 mid. neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin’s Home)
• zona Bălcescu, etaj Intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet merită văzut. 
Preț 77.000 RON/770 mii. neg. Tel. 0745/666447. 
(Rubin's Home)
• zona Hacului dec, amenajat recent, 
contorizări, parchet ocupabil Imediat. Preț 
103.000RON/1,030 mid. Tel. 0745/666447. (Rubin’s 
Home)
• nna Docta, etaj 2, două holuri, gresie,faianță 
parchet lavabil, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă, merită văzut Preț 66.000 RON/660 
mil. neg. Tel. 0745666447. (Rubin’s Home)
• zonă centrală etaj Intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 103.000 RON/1,030 mid. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)
• zonă uHracentrală vedere la cetate, modi
ficat st 65 mp, 2 balcoane, parchet nou, merită 
văzut etaj intermediar. 125.000 RON/1350 mid. 
neg. 0745/666447/0727744923. (Rubin’s Home)
• zona ă Armatei, balcon închis, gresie, faianță 
parchet lamelar, living, contorizări. Preț 
68000RON/680 miMRubln’s Home)
• Mul Docta, circuit bloc de cărămidă parter, 
balcon închis, amenajat ultra-modem. Preț 
77.008RON/770 mii. 0740/232043. (Rubin's Home) 
•semHecomandata zâna împăratul Traian, r ret 
900 milioane lei, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
•decomandata LHacutal gresie, faianță par
chet lamelar, lavabil, balcon închis, 1,020 mid. lei, 
neg. 0723/829060,0746/891619. (Eurobusiness) 
•super ofertă! Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, 2 balcoane, etaj Interme
diar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa Grande) 
•decomandata etal 1,2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1250 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande) 
•semidecomandate contorizări, parchet, cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869918 (Casa Grande) 
•semldecomandata 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, semidea, balcon închis, gresie, 
centrală termică jaluzele exterioare, preț 55.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)
• Hunedoara, ta circuit, balcon închis, faianță 
gresie, zugrăvit preț 43.000 RON, tel 718833, 
0745/376077.(Partener)

• Hunedoara, semktao, jaluzele exterioare, par
chet preț 20.000,718833,0740/130413. (Partener)
• Hunedoara, zonă ultracentrală dea, centrală 
termică faianță gresie, preț 86.000 RON, tel. 
718833,0745/093073.(Partener)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

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

Vând ap. 3 camere (05)

•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 15 mid. 
lei, negociabil, tel. 211587,0745/253662. (Evrika) 
•zona G. Enescu, decomandate, et. 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2,+diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, tel. 0745/253662. (Evrika) 
•urgent decomandata zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg., tel. 0726/826624. (Temporis)
• zona Mkro 15, etaj 1, semidecomandate, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, termopan, 
parchet bucătărie modificată preț 76.000 RON, 
tel. 0788/165703,232808 (Fiesta Nora)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, semideco
mandate, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet rigips,~spoturi, 36500 euro, negociabil, 
tel. 232809,0788/165703. (Fiesta Nora)
•zona Gojdu, semidecomandate, balcon cu 
debara, centrală termică parchet, gresie, 
faianță instalații sanitare schimbate, ocupabil 
imediat preț 130.000 RON, tel. 232808, 
0724/524452. (Fiesta Nora)
•zona Gojdu, decomandate, parter, bloc de 
cărămidă centrală termică parchet de stejar, 
hol central, vedere în 2 părți, preț 150.000 RON, 
tel. 0745/302200,232809. (Fiesta Nora)
• urgent dea 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.(Prima-l n vest)
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• zona Bălcezai, termșpan, gresie, faianță mo
deme, parchet lamelar, balcon închis, ocupabil 
imediat preț 31.000 euro, 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
•zona piață bloc de cărămidă et 12 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, neg. 
Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
•zonă ultracentrală bloc cărămidă amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaja ap. liber, 40.000 
euro. Tel. 235208,0721/985258 (Rocan 3000) 
•zonă contrata, I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 14 miliarde lei, 
neg. Tel. 235208 0724/620358. (Rocan 3000) 
•doc, 2 băi, 2 balcoane, faianță apometre, gaz 
contorizat Interfon la scară preț 1,100 mid. neg., 
tel. 228540,0745/653.531. (Elia)
•dea zona Mărăștl, 2 băl, 2 balcoane, bucătărie 
modificata, 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 In 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)
• wgent ta zonă Bălcescu, dea, etaj Interme
diar,balcon, apometre, gaz 2 focuri, parchet Tel. 
0254/231212,0740013971. (Garant Consulting)
• urgent ta zona Gojdu, parter, dec, centrală 
termică Preț 145.000 RON. (Garant Consulting), 
tel 221.712; 0724/308661. (Garant Consulting) 

contorWlpârchet, repartitoare,zonaMlhai 

Viteazul, preț 35.000 euro, neg., tel. 0743/103622, 
0724/169303. (CasaBetania)
•Dada decomandata et. bun, bloc cărămidă, 
parchet gresie, faianță ușă metalică 820 mU. lei, 
neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 
•zona Mneacu, decomandate, et. 3,2 băi, 
balcon închis, cămară debara parchet peste 
tot gresie, faianță preț 1,450 mid. lei, tel. 215113, 
0745/159608 (Mimason)
•zona zamfltMML decomandate, carter. Dre- 
tabll birouri, sediu firmă cabinet, preț 38.000 

euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
•zona Gojdu, semidecomandate, et. 1, bucătărie 
modificata, parchet laminat contorizări, preț 13 
miliarde lei, tel. 0746/159608. (Mimason)

2 băl, 3 balcoane, fără 
) euro, negociabil, tel.

• zonă ultracentrală etaj 3, centrală termică 
parchet gresie, faianță Preț 138000 RON/1350 
mii. neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home) 
•decomandata ultracentral împăratul Traian, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)
•decomandata ultracentral 1 Decembrie, ame
najat, gresie, faianță termopan, contorizat total, 
preț 40.000 euro, neg. T6I. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)
•zona Mtaeruiul decomandate, gresie, faianța 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet, 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dada semidecomandate, contorizări, 
parchet, gresie în băle, 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 băi, gresie și 
faianță în bucătărie șl bale, laminat, centrală 
termică balcon închis,‘ST 87 mp, preț 1380 mii. 
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)

• zona Eminescu, bloc de cărămidă etaj 1, deco
mandate, ST 100 mp, vedere în 2 părți, 2 
balcoane, centrală termică bucătărie modi- 
flcată se vinde la preț avantajos, tel. 
0788/165703,232808 0788/165702. (Fiesta Nora)

Vând case, vile (13)

.Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

i/ând ap. 4 camere (07)

•zona L Creangă decomandate, et. 3,2 băi, 
balcon închis, contorizări, neamenajat preț 
45.000 euro, tel. 215113. (Mimason)
•zona Liceul de Muzică dea, parter înalt cu 
balcon închis, contorizări, gresie, faianță garaj, 
preț 1,6 mid. lei. Tel. 0745/640725. (Mimason) 
•zona Mtorite, semidecomandate, parclîet peste 
tot gresie, faianță contorizări, calorifere noi, 
termopan peste tot, ușă metalică aer 
condiționat et. 4, cu țiglă preț 15 mid. lei, tel. 
0740/173103. (Mimason)
• Sir. 1 Decembrie, modificat termopan, gresie, 
faianță balcon de 10 m, ST=65 m. Preț 
40000euro. Tel. 0745666447. (Rubin's Home)
• zona Scărițoaraefaj intermediar, amenajat, 
termopan, gresie, faianță centrală termică 
parchet lamelar, merită văzut Preț 80.000 
RON/800 mii. neg. 0745/666447. (Rubin’s Home)

•urgent zonă centrală contorizări, gresie, 
faianță s 100 mp, hol central, 2 băl, balcon, garaj 
20 mp, boxă foarte îngrijit preț 2300 mid. neg., 
tel. 0726/826624. (Temporis)
•zona LNaculuL decomandate, vedere pe 3 
părți, etal 2,2 bai, contorizări, preț 13 miliarde 
lei, neg. Tel.235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
•zonă centrală I. Creangă superamenajat, la 
cheie, et. 2,2 băl, ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, neg. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Macului 2 băl, 2 balcoane» contorizări, 
repartitoare, bucătărie mare, hol central, 
interfon, preț 140.000 RON, tel. 224.296; 
0788361.782 (Garant Consulting)
• zona A. lancu, 2 băi, 2" balcoane, contorizări, 
parchet melamlnat bucătărie mare, camere cu 
parchet, preț 190.000 RON, tel. 224.296; 
0788361.782. (GarantConsuitlhg) / 

•decomandata zona Dorobanți, etaj 1,2grupuri 
sanitare, 2 balcoane, centrală termică suprafață 
120 mp, preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 
0741/709939,0746/891619. (Eurobusiness)
• zona Progmul 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 ta entrală semidecomandate, zonă 
liniștită bloc de cărămidă centrală termică aer 
condiționat, parchet, mici modificări la 
bucătărie, preț 40500 euro, negociabil, tel. 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)

•str. Horea 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2 
mid. lei, neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ta Deva zonă centrală 2 cam, bucătărie, baie,, 
cămară curte, grădină st. 500 mp. sa 90 mp. 
75.000 euro neg. Tel. 0745/666447, (Rubin's 
Home)
• In Dava P+E+M, zona Cetății, construcț.c 
recentă teren 1,200 mp. Poziție frumoasă Preț 
77.000 euro. Tel. 0740/232043. (Rubin’s Home) 
•3 camere în Deva P+M, bucătărie mare, par
chet, gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct, zonă centrală preț 4 mid, neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
•zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei. Tel. 0788(497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) . 
•Deva parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj,încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro. 
neg, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•zona Călugărenl 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 68.000 euro, neg, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•Deva 2004, parter+mansardă 4 camere, 2 băi; 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală, 
preț 118000 euro, neg, tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• 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. 
224296; 0788361.782. (Garant Consulting) ’
• zona Călugărenl P+l, 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; 0788.361.782. 
(Garant Consulting)
•Slmeria 2 camere, bucătărie de vară curte, 
viță de vie, anexe, centrală termică grădină de 
flori, beci, camere podite, canalizare, casă de 
cărămidă, preț 1 mid, neg, tel. 228.540, 
0745/653531. (Ella)
•Deva p+L p • garaj, 1 cameră baie, bucătărie, 
cămară pivniță 2 bai cu jacuzi, terasă 60 mp, Ct? 
nouă garaj dublu, intrare sepărată la mansardă 
sc 140 mp, p+m st600 mp, construcție foarte 
modernă, preț 118.000 euro, tel. 228540/ 
0745/653531. (Ella)
•zona Zăvoi 2 camere, bucătărie, baie, camere 
5x4, cămară centrală termică canalizare, 
calorifere noi gresie, faianță st. 150 mp, preț 
1850 mid, tel. 228540,0722/566.938. (Ella)
• 4camere, bucătărie, baie, gaz, apă canalizare, 
garaj, curte, grădină 760 mp, preț 85.000 euro, 
tel. 0722/564004 (Prima-lnvest)
•3 camere, pretabllă pentru activități comer
ciale, în Sîntuhalm, curte, grădină st 500 mp, 
apă curent electric, gaz metan, la sosea preț 
100.000 euro, tel. 223400, 0741/120722, 0724/ 
169303. (Casa Betania)

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

dezvoltarea și' producerea tehnologiilor sanitare 
sofisticate din plastic. în g » de produse SANIT se 

regăsesc rezervoare de toaletă clasice, montate în 

pereți, racorduri și ansamt-h-ri WC și sifoane de 

scurgere.

SANIT produce o gamă larga de rezervoare de toalete 

clasică de înălțime, semMnâhî■••e sau monobloc. Toate 
rezervoarele sunt echipat - .u izolație împotrva 

condensului, cu funcție de economisire start/stop, cu 

posibilitatea reglării apei d- spălare la 6 sau 9 I, 

eventual cu sistem dual-flusi - ■ clăti re de 3/6 sau-3/91.

Firma produce cadre metalic? special proiectate având 

toate racordurile și țevile necesare pentru montarea 

elementelor sanitare: WC, bideu, ptsoar, lavoar. Cadrele 

se pot folosi în pereți gips-cauan sau în interiorul unui zid 

de cărămidă. Cu ajutorul sistemelor ascunse SANIT 

puteți creea băi cu desi-i deosebit. Rezervoarele 

ascunse nu necesită întreții ei t.

Vă recomandăm rezervoarele SANIT pentru că sunt, 

economice, silențioase, esi. . ce, ergonomics și fiabile.

tehnologie si calitate Germana

- ; - . Vă așteptăm la depozitai nostru:
TIMIȘOARA

- ■ ■ Str. Ion lonescu de ta Brad nr. 29., Tel: 0256400774, Fax: 0256400777, e-mafl: mstaltmSmelinda.ro
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•ost p+84 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopan, st 1200 
mp, Deva, preț 100.000 euro, neg., tel. 
0742/005228,0720/387896. (Casa Betania)
•casă p+2,6 camere, 2 băi, balcon, terasă, garaj, 
construcție nouă, zonă rezidențiali Deva, preț 
13(1000 euro, neg., tel. 0742/0052: i 1871
(Casa Betania)
• HunadrorM camere, sobe teracotă, boiler pe 
gaz, baie, bucătărie, preț 120.000 RON, tel. 
718833,0745/093073. (Partener)

[ Cumpăr case vile (14)

Dm sau împrejurimi, cu grădină si curte, o- 
W plata imediat,Telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• irgwt, oi plata Imediat, casă cu grădină în 
Deva sar Simeria. tel. 215212. (Prlma-lnvest)

Vând case de vacanță (15)

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

Vând case la tară (17)

•mii Săntuhalm, 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. 235019,0727/797880. (Casa de Vis) 
•zona lărsâu, 1 cameră, bucătărie, cămară, ST 
1000 mp, curent fântână în curte, preț 350 mil. 
lei, neg. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zom ink, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 ml 5, negociabil. Tel. 235019,0727/707880. 

(Casa de Vis)
•mw Itobre, 2 camere, hol, Cămară, proiect 
pentru o altă casă, preț 550 mil. lei, negociabil. 
Tel.235019,0724/508610. (Casa de Vis)
■mm llito, 2 camere, cămară, hol închis, 

anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 mil. lei. Tel. 
235019,0727/707880. (Casa de Vis)
•te 14 km de Deva, ideal casă de vacanță, casă 
nouă 2004 2 camere, finisată exterior, curte, liva
dă, st 1 ha, 500 mil. n eg, 0726/826624 (Temporis) 
•la 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
baie, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă, gaz, sobe teracotă, st 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624 (Temporis)
«li I km de Hunedoara, zonă pitorească, bale cu 
duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță, anexe, gaz, apă, fosă septică, curte 
betonată, grădina, st 1700 mp, renovată, preț 
bun, tel. 0726/826624 (Temporis)
•8 km de la Slmerla, casă de cărămidă, 2 ca- 

-. mere, pivniță, șură, anexe, curte, grădină 980 
,.mp+ 5 ari separate, renovată recent, camere po- 

S dlte, zugrăvită lavabll, gard de piatră, sobe 
teracotă, 400.mil, tel. 228540,0722/566938 (Ella) 
•zom Dobra, 3 camere, bale, hol, bucătărie, 
anexe, grajd, 1 ha pământ arabil +1 ha livadă, 
sobe de teracotă podele, fântână, acces cu 
mașina la drum, preț 720 mil., tel. 228.540, 
□745/653531. (Ella)
•10 km Slmerla, 3 camere, bucătărie, bale, 
cămară, debara, hol, magazine, terasă acope
rită, fântână în curte, curte 300 mp, grădină 1200 

mp, podele, gresie, faianță, sobe de teracotă, 
sau schimb cu apartament, 2-3 camere, 1350 
mid, neg., tel. 228540,0745/653531. (Ella) 
•te 5 km de Deva, 2camere + 2 camere nefinsate, 
baie, bucătărie, apă caldă (Instant), hldrofor, st 

> 1600 mp, preț 850 mid. neg., tel 228540, 
-Ț 0722/566938 (Ella)

• Limcoki dt Jos, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 2.600 mp, preț 500 mii, neg, tel. 
0740/210780. (Prlma-lnvest)
•te 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet sobe de teracotă, apă curentă, anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
■In Boholl, construcție nouă, living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună, preț 155 mid. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând teren (21)

•to Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika) 
•4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, fs. 
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, tel. 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•loc. Tâmpa, 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, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg., tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•Deva, 2800 mp, fs 16 m, apă, gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
•Simeria, la DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă, gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)

•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)

• Intavlan, zona DN 7, st. 3300, fs. 50 mp, apă, 
gaz, curent toate facilitățile, preț 24 euro mp, 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)
• Intravilan, mm prelungirea Vulcan, st. 5,200 
mp, fs 140 m, se parcelează. Preț 8 euro mp. Tel. 
0745666447. (Rubin's Home)
• Intravtan, zom Zăvoi st. 1,500 mp, fs. 15 m. 
Preț 25 euro mp, neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s- 
Home)
•zom Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
•totravlan 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) 
•totravlan, parcate cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, în zonă rezidențială, toate faci
litățile, 10 parcele vândute, preț 21 euro/mp, 
neg., tel. 0740/9144688 0724/169303, 223400. 
(Casa Betania)
•tiran icm 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) 
•Inbavlan, zt 1500 mp, fs 25 m, ap8 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) 
•Intnvlan, st 5700 mp, la DN 7, situat între 
Sîntandrel șl Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
eura/mp, neg., tel. 223400, 0740/9146% 
0724/169303. (Casa Betania)
•tatravlin, zi 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)
•kitravflan, zt 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate șl parcela, zona liceului 
Tralan, preț 15 euro/mp, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
•totravlM, zt 2.000 mp, front stradal 16 metri, 
apă curent electric, gaz metan, la 5 km de Deva, 
preț 15 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)
•zom Zăvoi, s 500 mp, preț neg., facilități. Tel. 
0726/269713,0746/891619. (Eurobusiness) 
•tobzvlan, pntabl construcție bloc de locuințe, 
2560 mp, fs 20 mp, toate facilitați le, zona Doro
banți, preț 24 euro/mp, 0745/640725. (Mlmason) 
•WrzvUn, ana Ceangăi, loc de casă 715 mp, 
toate fociiiîătiie. preț 37.000 euro, tel. 
0745/64072! 740/173103. (Mlmason) 
•IntiavlM, zom Prelungirea Vulcan, loc de 
casă 857 mp, fs 14 m, fântână pe teren, seră 
beci, preț 540 mil. lei, tel. 0745/840725. (Mlmason) 
•Intravilan. 1427 mo. ană gaz. curent, cana
lizare, zona 700, fs 40 m, preț 15 euro/mp, tel. 
0745/164633. (Mlmason)
•zom Zăvoi, Intravilan, ST 461 mp. Tel. 235019, 
0724/508610. (Casa de Vis)
• contrai Deva, st 375 mp, toate utilitățile, preț 
21.000 euro neg., 718833,0745/093073. (Partener)
• urgent, totravlan, 1800 mp, fs 15 m, facilități 
apă gaz, curent, zona Zăvoi, preț 23 euro/mp, 
tel. 0742/019418 (Prlma-lnvest)

Cumpăr teren (22)

•cumpăr tiran în Săcărămb pentru agrement 
Plata pe loc. Tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• ivgznt, 5 ha, intravilan la șosea, Deva sau îm
prejurimi, plata imediat 215212. (Prima -Invest)

•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)mobllate. 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 0721/985256. (Rocan 3000)

•ofer ganontart 2 camere, et 2, Dacia, mobilată 
contorizârl, preț 90 euro/lună ușor negociabil. 
Tel. 0740/173103,206003. (Mimason)

•ofer garai, sub bloc, în zona pieței, preț 70 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason)

•ofer ap, 3 camere, decomandate, cu garaj sub 
bloc, mobilat utilat et 2, zona Micul Dallas, preț 
350 euro/lună 0745/253413,206003. (Mlmason) 

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

•aut ganontart sau ap. 2 camere, (ne)mobi lat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• ofer In regim hotelier cameră mobilată în 
Deva, 700.000 lei/zl, 0722/564004 (Prima- Invest)

• ofer spațiu comercial 22 mp, cameră+bale, 
parter, zona piață Deva, amenajat occidental, 
preț 150 euro/lună tel. 215212. (Prlma-lnvest)

• ofer ganontart complet mobilată contorizări, 
în Deva, preț 80 euro/lună 215212. (Prima-lnvest)

• ofer ap. 2 camere mobilat, aragaz, frigider, 
contorizări, zona Emlnescu, preț 100 euro/lună 
tel. 0742/019418 (Pțlma-ln  vest)
•ofer ap. 2 camere decomandate, centrală ter
mică proprie, geamuri termopan, complet mo
bilat ș| utilat cu aragaz, frigider, tv, mașină de 
spălat automată zona I. Creangă preț 250 euro/ 
lună 0743/103622,0720/387898 (Casa Betania) 

•ofer apartament 2 camere, circuit, centrală 
termică proprie, complet mobilat' șl utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Dacia, 130 euro/lună Tel. 
0724/169308 0743/103622. (Casa Betania)

• caut spațiu de închiriat, zona b-dul Decebal 
sau 1 Decembrie, St=50 mp maxim, amenajat 
sau neamenalat, pe perioadă lungă de timp. Ofer 
prețul pieței. Tel. 0745666447. (Rubin's Home)

• tochktez 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) 

•ganontart, moblată, zona Ștrand, tel. 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 

•cată, 3 camere, bucătărie, baie, încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabll, confort garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• oferap.2 camere, zonă ultracentrală deco
mandate, centrală termică mobilat șl utilat 
stare bună preț 150 euro, negociabil, tel. 
0788/165703, 0788/166702. (Fiesta Nora)

• ofer ap. 2 camere, zona pieței, decomandate, 
apometre, gaz contorizat repartitoare, semimo- 
bllat proaspăt renovat, preț 120 euro, tel. 
0788/165708 0788/165703. (Fiesta Nora)

Consiliul Local al Municipiului Hunedoara cu sediul In B-dul I 
Libertății, nr. 17, scoate la licitație publică concesionarea serviciului de transport public local de 
călători din municipiul Hunedoara.

-durata concesionării-10 ani
-obiectul concesionării: Serviciul de transport public de călători din municipiul Hunedoara. 
Informații suplimentare și documentele licitației se pot obține de la sediul Primăriei Municip

iului Hunedoara, camera 14-șef birou Nimu loan, B-bul. Libertății, nr. 17, tel. 0254/712866, 
prin cumpărare la prețul de 2.000 lei RON în numerar.

Durata în care ofertanții rămân angajați prin termenii ofertelor lor este de 90 de zile de la 
data adjudecării.

-actele doveditoare privind calitatea și capacitatea ofertanților sunt cele stabilite în docu
mentație.

-ofertele vor fi primite la sediul Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, până la data de 
22.08.2005, ora 13.00.

-garanția de participare la licitație: 10.000 RON.
Licitația va avea loc în data de 23 august 2005, ora 10.00 la sediul Consiliului Local al 

Municipiului Hunedoara situat în B-dul Libertății, nr. 17. C7,V
ANUNȚ DE PARTICIPARE

la licitație deschisă
1. Autoritatea contractanta: SC DFEE ELECTRICA BANAT, cod unic da înregiitrare R14490379, itr. Pottalozzi, nr. 3-5 

Timișoara, tefefon 0256-405.308, fax 0256-405.309, anunța organizarea procadurii publica da atribuire a Contractului da 
■xacufia pantru lucrarea: «Reabilitare alimentara eu onorglo electrica blocuri, locuința cu pierderi comerciale mari efr. Intrarea 
Lanului bl. E, C2, C3, C4 Hunedoara Micro VI*

2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: licitație deschisa.

b) Tipul de contract: achiziții lucrare.

3. a) Locul de prestare al serviciilor: județul Hunedoara.

b) Nu se pot depune oferte parțiale.

4. Durata contractului: 120 zile calendaristice.

5. a) Documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei se poate obține de la SDFEE Electrica Deva, str. George 
Enoscu, nr. 39, Deva - Serviciul Investiții.

b) Prețul caietului de sarcini cu instrucțiunile do participare la licitație este do 58,5 lei RON.

c) Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 01.08.2005.

6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor: 08.08.2005 ora 11.30.
b) Adresa la care se depune oferta este SC DFEE Electrica Banat str. Postalozzi 3-5, Timițoara-Sorviciul Investiții, cam. 413.

c) Limba de redactare a documentelor: Româna.

7. a) Persoanele admise sâ asiste la deschiderea ofertelor: reprezentanții ofertanților pe bazfi de împuternicire.

b) Data, ora și locul deschiderii ofertelor: O8.O8.2OO5, ora 13.30, la sediul SC DFEE Electrica Banat, str. Pestalozzi, nr. 3- 

5 Timișoara.
8. Garanția de participare la licitație: 920 lei RON.

9. Modalitatea de finanțare ți plata: surse proprii; plata se face conform contractului.

10. Forma juridica a candidafilor: Certificat de înregistrare la Camera de Comerț ți Industrie.

11. Condiții de eligibilitate: condițiile prevăzute în OUG nr. 60/2001, HGR 461/2001, ORDIN MF-MLPTL 
1013/874/2001, Legea 212/2OO2, HGR 411 /2OO5 precizate în Fița de Date a achiziției cu taxele ți impozitele c6tre stat 
achitate.

Condiții minime de eligibilitate: Atestat SC ELECTRICA/ANRE pentru lucrâri de joasa tensiune, Certificatele constatatoare 
privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plata a impozitelor ți taxelor locale, ți atestare fiscala valabile la data de 

30.06.2005.
12. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile.

13. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. 

Nu se accepta oferte alternative.
(27188)

Vând spații comerciale (25)

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

Alte imobile (27)

•fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
■ zonă 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, 
preț 95.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima-1 nvest)

Chirii imobile (29)

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

S.O.S. CASTELUL

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

TINERET MAGHIAR - HUNEDOARA ȘI FACULTATEA DE 
INGINERIE HUNEDOARA

ORGANIZEAZĂ

LA CASTELUL CORVINEȘTILOR DIN HUNEDOARA

FESTIVALUL “S.O.S. CASTELUL”
LUNI, ZS IULIE, ORA 28:30

MARȚI. ZS IULIE, ORA ZO: 30

MIERCURI. » IULIE, ORA 20:30

JOI, 2S IULIE. ORA 20:30

VINERI. 29 IULIE, ORA 20:30

■ VIZIONARE - OREAM THEATER - NIGHTWISH

- TRUPA OE TEATRU 0E LA COLEGIUL 
“MATEI CORVIN" PIN HUNEDOARA

- VIZIONARE- IRON MAIDEN- PANTERA

, -ANSAMBLUL DE MUZICĂ VECHE ILAUTO 0OLCE" 
DIN CLUJ NAPOCA

• VIZIONARE - PINK FLOYD - DIRE STRAITS

- CONCERT LIVE - AUTOGRAPH - CANON - RIFS -

IRIS

- CONCERT LIVE - TOPAZ - MERCEDES BAND

DESPERADO

INTRAREA ESTE LIBERA.

STAI APROAPE DE CASTELUL
CORVINEȘTILOR!

O Cunoștințe în domeniul IT (WINDOWS, EXCEL etc)
O Disponibilitate la program prelungit
O Permis de conducere categoria 8

Curriculum Vitae se depun la sediul SC OMNIASIG SA - 
SUCURSALA HUNEDOARA-DEVA, aleea Transilvaniei Bl. 7 Parter 

(Vis a vis de magazinul Ulpia) pânâ în data de 30.07.2005. 
Persoanele selectate vor fi contactate telefonic în vederea 

susținerii Interviului și a probelor practice. (271 se)

EVIDENTIAZĂ-TE!
F

—~,    ————  —  

BOROMIR PAN
fate!

, # Paine alba V Pâine neagră
Boronii^ f Pa™ alba felii t Pâineneagră felii

# Pâine albă la tavă felii t Franzeluță albi 
$ Pâine semialbâ
♦ Pâine semialbifeUi0 Paine multicereale 

felii
HUNEDOARA sir. Mihai lîteayi, nr. 1

Tel: (+49254) 717S3H

Kn FarM254MM2l

♦ Franzeluți minimulti 
$ Pâine graham 
t Pâine tradiționali

RECLAME

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

4 '
i«țwtțte« 190.000 lei 

tlOMai)

5 ageriți m000H 
<49M«0

LOCAȚII CUTII POȘTALE

: • chioșcul de ziare de îăngă 
Cocii ins;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15;

j • chioșcul de ziare de lângă
i Galeriile de Artă Forma:
j • chioșcul de ziare de lângă
i Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția , 

i Zamfirescu - B-dul Decebal.

cuvâîb Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției șl se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică nublicitate.
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• Pamela neagă Vedeta din 
„Baywatch" a negat zvonurile 
conform cărora s-ar recăsăto
ri, pentru a treia oară, cu 
rocker-ul Tommy Lee. Detalii 
despre un inel de logodnă pe

care l-ar fi primit Pamela Anderson au tot 
circulat și se pare că prietenii acesteia au 
fost rugați să-și bifeze în agendă o eventuală 
nuntă. Ea a negat însă categoric zvonurile.

Berlusconi 
își îndeamnă 
colegii

Premierul italian Sil
vio Berlusconi i-a cerut 
șefului filialei siciliene a 
partidului său să-i ur
meze exemplul și să-și 
facă implanturi de păr, 
pentru a avea mai multe 
șanse de reușită în alege
rile care se apropie. An- 
gelino Alfano, în vârstă 
de 35 de ani, politician în 
plină ascensiune, dar cu 
o problemă în ceea ce 
privește podoaba capi
lară, a recunoscut că 
Berlusconi l-a instruit 
să-și facă implanturi. 
„Venind de la el, e mai 
degrabă o ofertă pe care 
nu o poți refuza”, a co
mentat el. Berlusconi, 
care rareori apare în 
public fără machiaj, este 
un perfecționist în ceea 
ce privește imaginea sa 
și a partidului său.

Recomandarea lui Ber
lusconi vine la zece luni 
înainte de momentul 
când premierul ar dori 
să se organizeze alegeri.

Courtney Cox

A suferit 
de 
depresie 
Los Angeles (MF) - 
Actrița Courtney Cox, 
interpreta personaju
lui Monica din ser
alul „Prietenii tăi", a 
dezvăluit că a suferit 
de depresie după ce 
a adus-o pe lume pe 
fetița ei, Coco. în 
vârstă de 41 de ani 
și căsătorită cu David 
Arquette, Cox și-a 
dorit foarte mult 
acest copil, dar la 
șase luni de la 
naștere a început să 
fie deprimată. „Nu 
puteam dormi, 
aveam pulsul foarte 
accelerat și tendințe 
sinucigașe", a 
mărturisit ea.

Blandiana și Cărtarescu 
premiați la Veneția

București (MF) - Ana Blandiana și Mircea 
Cărtărescu au primi premiul special de 
poezie, respectiv marele premiu pentru li
teratură, în cadrul manifestării “Gli occhi 
della notte”, organizată la Istituto Romeno 
di Cultura e Ricerca Umanistica din Ve
neția. în onoarea Anei Blandiana, la Insti
tutul Cultural Român din Veneția a fost ver
nisată și o expoziție de artă plastică ce în
globează versuri ale poetei românce.

Cei doi mococi pot fi văzuți la Grădina 
Zoologică din Dubai. Specia poate fi întâl
nită din India până în Sri Lânka. (Foto: fan)

Finalul noului „Harry 
Potter", dezvăluit

Londra (MF) - Mulți dintre fanii adulți 
ai cărților lui J. K. Rowling și-au stricat 
plăcerea lecturii după ce niște glumeți au 
montat pe un pod un banner care dezvăluie 
sfârșitul volumului al șaselea, lansat de o 
săptămână, transmite BBC News online. 
Șoferii și motocicliștii care circulau pe au
tostrada A442 în apropiere de Telford, Ma
rea Britanie, au aflat sfârșitul volumului 
al șaselea, scris pe un banner. Până la 
prânz, autoritățile locale au scos bannerul. 
Volumul al șaselea din seria „Harry Potter” 
a fost lansat la sfârșitul săptămânii trecute 
și s-a vândut în aproape nouă milioane de 
exemplare numai în Marea Britanie și Sta
tele Unite în primele 24 de ore.

Teatru și dans medieval 
la Sighișoara
■ Evenimentul va pune 
stăpânire pe Sighișoara 
între 29 și 31 iulie, des- 
fășurându-se în paralel.

Sighișoara (MF) - Concerte 
cu Nicu Alifantis, Mircea Vin- 
tilă și Vasile Șeicaru, o școală 
de dans medieval și o expo
ziție de fotografii cu bisericile 
fortificate din Transilvania 
sunt câteva dintre evenimen
tele ediției de anul acesta a 
Festivalului „Sighișoara Me
dievală”.

în Piața Sigma, un concert 
Vasile Șeicaru și unul de mu-

Se va cânta muzică bună

Blair dă o avere pe machiaj
Londra (MF) - Secretul 

tenului perfect al primului - 
ministru britanic Tony Blair 
a fost în mod oficial dezvăluit
ei cheltuiește aproape de două 
ori mai mult pe machiaj decât 
cheltuiește în medie o engle
zoaică.

Personalul lui Tony Blair a 
răspuns în mod oficial la o 
întrebare parlamentară, ară
tând că premierul a plătit mai 
mult de 1.800 de lire sterline 
(2.600 de euro) pentru produse 
de machiaj și servicii de este
tică în ultimii șase ani. Com
parativ, englezoaicele cheltu

Festivalul de la Avignon, criticat
■ Festivalul de Arte de 
la Avignon a fost desfi
ințat de critică, după ce 
spectatorii au plecat.

Avignon (MF) - Spectatorii 
au plecat de la mai multe 
spectacole, considerând că a- 
cestea disprețuiesc publicul 
de rând. „Ce purgatoriu!”, ex
clamă revista Le Point, în 
timp ce Le Monde critică fes
tivalul pentru „monotonia sa 
de neînțeles”. Ziarul conser
vator Le Figaro consideră e- 
diția de anul acesta „cea mai 
gravă criză a festivalului din 
1968” până în prezent. „Este 
șic, sofisticat, conceptual. Și 
este rupt total de restul țării”, 
scrie Le Figaro, după ce a 
criticat programul drept „o 
beție a propriei îndrăzneli 
patetice”. „Are dreptul

Numele The Doors nu mai poate fi folosit
■ Cei doi artiști ce con
tinuă să formeze „The 
Doors" nu vor mai pu
tea folosi titulatura.

Los Angeles (MF) - Așa a 
decis un tribunal din Los 
Angeles, deși artiștii inten
ționau să facă acest lucru pe 
perioada unui turneu de pro
movare a hit-urilor care au 

corp fle la Seeboden, Ka- 
emten, Austria. Festiva
lul a atras artiști din 40 
de țări. (Foto: EPA)

zică folk susținut de Dinu O- 
lărașu, Maria Gheorghiu, Ma
rius Bațu și Mihai Neniță vor 
da, vineri, startul cântărilor.

Pe Scena Mare din Piața 
Cetății vor evolua muzicienii 
elvețieni de la Tonic Strings 
și compania de teatru-dans 
Wallart din Sibiu, în timp ce 
în Piața Radio Son sunt pro
gramate mai multe spectacole 
de teatru. Tot atunci se vor 
deschide școala de dans me
dieval, o expoziție de fotogra
fii cu biserici fortificate din 
Transilvania, un atelier de 
confecționat și mânuit păpuși 
în Turnul Cojocarilor și o ex
poziției de costume medievale 
în Turnul Cositorarilor. în 
același loc sunt programate 
spectacole stradale ale Cava
lerilor Cetății Roșii in Sibiu 
și ale trupei Hermaiuisraat, o 
reprezentație a studenților 
Universității de Artă Teatrală 
din Târgu Mureș, un recital 
Dan Puric și un concert Flo
rian Pitiș.

iesc în medie 195 de lire ster
line pe an pentru machiaj și 
îngrijire estetică. Alte 791,20 
de lire sterline au fost chel
tuite în ultimii doi ani, pen
tru serviciile esteticienilor.

în timpul campaniei pentru 
alegerile legislative, din mai 
au fost făcute muîtte comen
tarii politice în legătură cu 
tenul ciudat de portocaliu al 
lui Blair.

Primul-ministru a declarat 
la momentul respectiv că se 
bronzase doar stând în grădi
nă, deși luna aprilie nu fuse
se deloc caldă.

Spectatorii au plecat de la mai multe spectacole (Foto: epa)

festivalul să supraviețuiască 
acestui dezastru artistic și 
moral?”, se întreabă publica
ția. Fondat în 1947, Festival

consacrat trupa. Judecătorii 
au decis ca cei doi să împartă 
profitul înregistrat în urma 
concertelor cu celălalt fost 
membru al trupei și cu ur
mașii lui Jim Morrison.

Ray Manzarek și Robby 
Krieger, cei doi artiști care au 
cântat în formația originală a 
The Doors, au programat un 
turneu de promovare a melo
diilor din concertele din anii

ul de la Avignon este consi
derat al doilea ca importanță 
din Europa, după Festivalul 
de la Edinburgh din august.

Marți, publicul a huiduit 
un spectacol de dans al core
grafului Christain Rizzo a- 
companiat de zgomote elec
tronice. Duminică, mare part 
a publicului de la spectacolul 
„After/before” al lui Pascal 
Rambert a părăsit sala.

Primele 40 de minute ale 
reprezentației constau într-un 
film în care oamenii răspund 
la o întrebare, urmat de uh 
fragment în care actorii îșf 
repetă replicile live, și apoi 
din nou un număr de cântec 
și dans.

într-un alt spectacol prezen
tat la festival, „A Lovely 
Blonde Child and I Apolof 
gise”, actorii așează în sicrie 
în poziții sugestive păpuși 
reprezentând fetițe. Montarea 
a fost acuzată că încurajează 
pedofilia. ■

'60 ale trupei. Bateristul gru
pului, John Densmore, alături 
de părinții legendarului solist 
Jim Morrison și de părinții 
ultimei soții a cântărețului, 
i-au acționat însă în justiție 
pe cei doi, cerându-le să plă
tească pentru folosirea nume
lui The Doors.

După anunțarea hotărârii 
judecătorești, Densmore s-a 
declarat fericit.

pe trupul său Ia Festiva- i 
Iul Mandial de pictură pe '


