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Vremea va fi călduroasă, cerul mai

dimineața la prânz seara

Poluare pe râul Strei

VjnOrif Cuvântul libbr vă oferă gratuit cel

■ Abia la o zi după 
incident, instituțiile 
abilitate s-au trezit să 
ia măsuri.

Deva (T.S.) - Marți, în jurul 
orei 16,00, printr-uri canal 
colector din zona orașului 
Simeria au fost deversate, în

râul Streiul Mic, produse 
petroliere. Cu toate că exista 
pericolul ca pata de reziduuri 
petroliere să ajungă în râul 
Mureș, nici una dintre insti
tuțiile abilitate să intervină n- 
a mișcat un deget. Abia azi 
(ieri n.r.), au fost montate 
baraje de paie care să opreas
că înaintarea peliculei for

mate pe râu. Potrivit consi
lierului cu relații publice din 
cadrul APM, Georgeta Bara- 
baș, nu se cimoaște deocam
dată cine se face vinovat de 
această poluare. „Reprezen
tanții agenției au prelevat 
probe de la locul incidentului, 
în urma rezultatelor vom afla 
cine se face vinovat. Este dis

cutabilă însă nepăsarea celor 
care trebuiau să ia măsuri 
pentru a preveni extinderea 
petei. Aceștia au intervenit la 
o zi după incident. Cei care 
vor fi găsiți vinovați vor fi 
amendați de către Garda de 
Medju cu sume între 75 și 150 
de milioane de lei”, declară 
Georgeta Barabaș.

. mai complet supliment TV cu 32 de pagini
. integral coloY, detalii și poze dia Miawfe 

filmelor.

loan Demeter

Demisie la Spitalul Deva
Deva (C.P.) - Directorul Spitalului Jude

țean din Deva, Ioan Demeter, și-a prezen
tat ieri demisia Consiliului de Adminis

trație, deoarece consideră că 
pentru acest an nu s-âu alo
cat suficienți bani pentru 
funcționarea instituției. „Am 
renunțat să conduc Spitalul 
Județean deoarece nu cred că 
se poate descurca cineva cu 
bani puțini la cel mai greu

spital din județ”, a declarat Ioan Demeter, 
care își va continua activitatea ca medic-șef 
al Secției de Interne la Spitalul din Deva. 
Dan Magheru, directorul executiv al 
Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, a 
afirmat că pe postul vacant va fi numit un 
director interimar pe o durată determinată. 
Postul de director al Spitalului Județean din 
Deva revine PD, conform protocolului 
Alianței.

de muncitori efec- 
tuează lucrări de reabilitare a 
carosabilului în Deva. în zona 
pârii aceștia au executat lu- 

jțgăjEft^Stări de decopertare a covoru- 
w Iui asfaltic, urmând ca în spa- 

4:^ ^ fiile astfel curățate să se așeze 
* ' un nou strat de bitum.

(Foto: Traian Mânu)

De ce nu avem sfeclă?

-..............—----------- •.--------------s----------------------——--------

Fapte ilegale la granițele României

■ Doar 20 de hectare 
de sfeclă de zahăr mai 
sunt cultivate în județul 
Hunedoara.

Deva (T.S.) - Dintr-un nece
sar de 500.000 de tone, doar 
80.000 de tone de sfeclă de 
zahăr vor fi produse în acest 
an în România. Iar la nivelul 
județului nostru, din câteva

sute de hectare cultivate în 
trecut, doar un singur între
prinzător a cultivat 20 ha de 
sfeclă de zahăr. Și totuși, cul
tura sfeclei de zahăr se do
vedește a fi o afacere bună. 
Fabricile oferă sămânța și o 
parte din transport gratis. 
Emil Gavrilă, șeful serviciu
lui vegetal din cadrul DADR, 
susține că tocmai transportul 
ar fi problema. „Fabrica de

zahăr de la Luduș nu plătește 
decât 70 de kilometri din cei 
200. Fiind vorba de cantități 
mari, deci de multe transpor
turi, hunedorenii nu se în
ghesuie să cultive sfeclă de 
zahăr. în plus, această'cultură 
necesită multă muncă, iar 
populația de la sate este 
îmbătrânită sau nu dispune 
de bani pentru lucrări ma
nuale”, mai adaugă Gavrilă.

Vine canicula!
Deva (L.L.) - în ulti

mele două zile, la Secția , 
de Urgență a Spitalului 
Județean Deva, au fost 
aduse mai mult de 12 , 
persoane care au avut de 
suferit din cauza cani
culei. Temperaturile ridi
cate lovesc fără milă, 
având de suferit nu doar 
bătrânii ci și tinerii, /p.3

Minerii își donează primele

CfdKn. Cuvâmu! liber. MThi&euJ InternelorCfdKn. Cuvântul Hbef. MThi&enJ Internelor

Petroșani (I.J.) - Pentru 8 
august, Ziua Minerului, orta
cii din Vale vor avea parte de 
sărbătoare în toată regula. 
CNH Petroșani îi va gratula 
cu prime. Conform prevede
rilor Contractului Colectiv de 
Muncă, încheiat la nivelul 
Companiei, adaosurile salari- 
ale vor avea valoare dife
rențiată, în funcție de speci
ficul activității.

Astfel, potrivit directorului 
general al CNH Petroșani, 
Daniel Surulescu, minerii din 
subteran vor beneficia de 325 
de lei, iar adaosul salarial

pentru angajații de la supra
față va fi de 190 lei.

„Potrivit CCM, ziua de 6 
august este declarată nelu
crătoare. Minerii au promis 
că renunță la mici și bere și 
la o parte consistentă din 
prime pentru ajutorarea si- 
nistraților din Moldova”, de
clară Marian Holban, vice
președinte LSMVJ.

Minerii au mai donat până 
acum hainei bani și bunuri de 
folosință îndelungată pentru 
sinistrați, donațiile lor se vor 
finaliza la sfârșitul lunii au
gust.
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• Inculpat. Procurorul general Israelian, Me
ni Mazuz, a anunțat că a decis Inculparea 
lui Omri Sharon, membru al Parlamentului și 
fiul premierului Ariel Sharon, acuzat de fi
nanțare ilegală a campaniei electorale a ta
tălui său pentru conducerea Likud, în 1999.

• Arestați. Patru bărbați au fost arestați la 
Birmingham, în nordul Marii Britanii, în baza 
legii antiteroriste, fiind bănuițl că ar avea 
legătură cu atentatele de la Londra, din 21 
iulie, a anunțat Scotland Yard.

Vizîtă-surpriză
Bagdad (MF) - Secre

tarul american al Apă
rării, Donald Rumsfeld, 
a sosit, ieri, la Bagdad, 
pentru a purta discuții 
cu oficialii irakieni și 
cu ofițerii superiori a- 
mericani. Rumsfeld a 
venit în Irak din Tad
jikistan. Vizita șefului 
Pentagonului intervine 
în condițiile în care mai 
mulți oficiali cu rang 
înalt din țările care par
ticipă la coaliția inter
națională au efectuat, în 
ultimele zile, vizite-sur- 
priză în Irak. Pe de altă 
parte, armata americană 
a anunțat, ieri, că patru 
soldați americani au 
fost uciși, duminică, în 
sud-vestul Bagdadului, 
într-un atac cu bombă. 
Incidentul a ridicat la 
1.781 numărul milita
rilor americani morți în 
Irak, de la invazia din 
martie 2003.

Karen Hughes
| (Foto: EPA) :

I Ambasador j 

i de imagine | 
î Washington (MF) -
i Comisia pentru Afa- i
I ceri Externe a Sena- ;
; tului american a i

aprobat numirea lui
I Karen Hughes, con- ;
I silier al președintelui i
; George W. Bush, în

funcția de subsecre- 
ș tar de Stat, însărcinat
i cu diplomația pu-
i blică. Karen Hughes, i
i a cărei numire ar ;
j urma să fie confir- î
i mată definitiv, i
i săptămâna aceasta, î
I printr-un vot formal ;
î în Senat. i

Suspect arestat la 
no{d<tefa>ndra

Londra (MF) - Poliția britanică a arestat, 
ieri, pe aeroportul Luton (nordul Londrei), 
un bărbat suspectat de terorism care se 
pregătea să se îmbarce într-un avion cu 
destinația Nimes (Franța), au anunțat surse 
oficiale, citate de AFP.

„în conformitate cu legislația antitero- 
ristă, poliția din Bedfordshire a arestat un 
bărbat pe aeroportul Luton, care se 
pregătea să urce într-un avion al companiei 
Ryanair cu destinația Nimes”, se arată într- 
un comunicat oficial.

„Decolarea avionului a fost amânată pen
tru a permite efectuarea unor controale de 
către poliție”, a continuat sursa citată.

„După încheierea verificărilor, avionul a 
putut decola”, a declarat poliția.

O alertă fusese lansată în cursul 
dimineții de ieri pe aeroportul Luton, si
tuat la 50 de kilometri nord de Londra.

Zborurile au fost deturnate pe o perioadă 
neprecizată spre alte aeroporturi.

Alertele de acest fel sunt frecvente în 
Marea Britanie, după atentatele din 7 și 
21 iulie.

Aniversare. Președintele Cubei, Fidel 
Castro, primește onorul înainte de a se 
adresa poporului, cu ocazia aniversării de 
ieri a Zilei naționale a Cubei. (Foto: epa)
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Mona Muscă demisionează
■ Ea și-a anunțat demi
sia atal din funcția de 
ministru al Culturii, cât și 
din conducerea PNL

București (MF) - Vicepreșe- 
dintele'liberal, ministrul Cul
turii, Mona Muscă, a declarat, 
ieri, pentru MEDIAFAX, că 
va demisiona din Guvern și 
din conducerea PNL pentru a- 
și pune în acord poziția cu 
votul împotriva susținerii lui 
Călin Popescu Tăriceanu, pe 
care l-a dat în Delegația Per
manentă a PNL.

„Personal, nu am putut să 
dau un vot de încredere lui 
Călin Popescu Tăriceanu, ca

președinte de partid șl pre
mier. Am principii la care țin 
și nu cred că un lider de par
tid și un prim-ministru poate

W...........................
Nu țin la scaun și la fimctie, dar 

țin la principii

Mona Muscă

............................w
balansa cu demisia, pentru că 
acest lucru înseamnă pierdere 
de credibilitate șl pentru el și 
pentru PNL", a mai spus 
Mona Muscă.

Ea a afirmat că a avut o 
relație foarte bună cu Tări
ceanu și nu a avut divergențe

cu el, nici în Guvern, nici în 
fruntea PNL. „Este un pre
mier bun, dar nu poți avea 
Încredere în cineva care lși 
încalcă cuvântul”, a comple
tat liderul PNL.

Mona Muscă susține că în 
ședința DP a PNL și-a expli
cat votul împotriva lui Tări
ceanu și l-a informat șl pe 
acesta. „Nu țin la scaun și la 
funcție, dar țin la principii”, 
a menționat vicepreședintele 
PNL.

Reprezentantul conducerii 
PNL consideră că ar fi o 
inconsecvență „catastrofală” 
pentru ea, dacă nu ar demi
siona după ce a votat împotri
va lui Tăriceanu. „Ar însem-

Mona Muscă (Foto: arhiva)

na că fac exact ca el, una să 
vorbesc și alta să votez”, a 
explicat Mona Muscă.

Oficial răpit
Bagdad (MF) - Un ofi

cial cu rang înalt al ae
roportului internațional 
de la Bagdad a fost ră
pit, ieri dimineața, îm
preună cu alți doi anga
jați, în centrul capitalei 
irakiene, a declarat o 
sursă din Ministerul de 
Interne. în momentul ră
pirii, „Maher Yassin Ja- 
ssem, director general 
pentru telecomunicații 
al aeroportului de la 
Bagdad, se îndrepta că
tre serviciu, împreună 
cu alți doi angajați, într- 
o mașină condusă de 
șoferul lui”.

Și premier, și șef de
■ Tăriceanu: Funcția de 
premier nu poate fi 
asumată decât de 
președintele PNL.

București (MF) ■ Votul Del
egației Permanente arată ex
plicit că funcția de premier 
nu poate fi asumată decât de 
președintele PNL a declarat, 
marți seara, liderul forma
țiunii liberale, Călin Popescu 
Tăriceanu, după ce a obținut 
votul de încredere al mem
brilor Delegației Permanente 
a partidului.

La sfârșitul ședinței, Tări
ceanu a explicat că a cerut un

vot de încredere în forul de
cizional al PNL pentru a ști 
dacă in cadrul partidului exis
tă o dorință de a fi nominali
zat altcineva pentru funcția 
de premier.

Tăriceanu a mai spus că, în 
timpul ședinței, nu s-a vorbit 
foarte mult despre Theodor 
Stolojan și că fostul preșe
dinte este oricând binevenit, 
dacă are să Ie comunice li
beralilor vreun punct de ve
dere.

El s-a declarat, însă, nemul
țumit de faptul că Theodor 
Stolojan s-a întâlnit cu unii 
dintre liderii de filiale și par
lamentari ai PNL, spunând că

Detonat Soldații israelleni au detonat ieri un dispozitiv exploziv despre a cărui 
existență au fost informați de către un palestinian, case l-a găsit în orașul Hebron.

(Foto: EPA)

j•:$ ;‘ț-

1 i

- ’ •-
■ g». t-.

partid
respectiva reuniune nu a fost 
„în viziunea statutului și a 
unei dezbateri democratice”.

Referitor la nefuncționarea 
Alianței în teritoriu și slaba 
funcționare a acesteia la ni
vel central, aspecte semnalate 
de Stolojan, liderul PNL a 
declarat că problemele de 
funcționare într-o coaliție 
sunt foarte complicate și nici 
in Alianță nu sunt extrem de 
simple.

întrebat ce se va întâmpla 
pe viitor cu susținătorii lui 
Stolojan, Tăriceanu a spus că 
hotărârea Delegației Perma
nente este obligatorie pentru 
toți membrii partidului.

Acord secret
Sydney (MF) - O serie de sta

te, între care Statele Unite, 
Australia, China, India, fi Co
reea de Sud, ău încheiat un 
acord secret asupra emisiilor 
de gaze cu efect de seră, pen
tru a înlocui Protocolul de la 
Kyoto.

Acordul, încă neanunțat 
oficial, va reuni statele care, 
Împreună, sunt responsabile 
pentru mai mult de 40 Ia sută 
din emisiile mondiale de gaza 
cu efect de seră, care deter-’ 
mină încălzirea climei.

Grupul acestor state se va 
numi Parteneriatul Asia- 
Pacific pentru Dezvoltare Eco
logică și Climă și va avea 
drept obiective utilizarea ce
lor mai recente tehnologii 
pentru a limita emisiile de 
gaze cu efect de seră, asigu- 
rându-se că aceste tehnologii 
vor fi implementate în zonele 
șl sectoarele industriale unde 
sunt cel mai necesare.

Statele Unite și Australia 
au refuzat semnarea Proto
colului de la Kyoto.

Primul pas spre aderarea la SEE
■ România a depus 
solicitarea de a adera 
la Spațiul Economic 
European.

București (MF) - România 
a transmis, ieri, președintelui 
Consiliului Spațiului Eco
nomic European, Rita Kieber- 
Beck, solicitarea de a adera la 
Spațiul Economic European 
(SEE), în conformitate cu Tra
tatul de Aderare la Uniunea 
Europeană.

Această acțiune este obli
gatorie și din perspectiva A- 
cordului privind Spațiul Eco
nomic European, care pre

vede că „orice stat care aderă 
la Uniunea Europeană trebuie 
să solicite să devină simultan 
membru al SEE”.
Acord obligatoriu

Acordul privind SEE a fost 
semnat în mai 1991 și a intrat 
în vigoare în ianuarie 1994 și 
cuprinde toate țările membre 
UE și statele parte la Acordul 
European de Liber-Schimb 
(AELS) - Norvegia, Islanda și 
Lichtenstein ■ cu excepția 
Elveției.

Documentul permite extin
derea celor patru libertăți 
fundamentale ale Uniunii Eu
ropene: libera circulație a bu

nurilor, serviciilor, persoa
nelor și capitalului la statele 
membre AELS, în schimb 
statele AELS sunt obligate să 
adopte acquis-u] comunitar 
pe domeniile acoperite de 
acord.

Solicitarea depusă de mi
nistrul de Externe, Mihai-Răz- 
van Ungureanu, reprezintă 
primul pas către aderarea 
României la Spațiul Econom
ic European și va fi urmată 
de negocierile propriu-zise cu 
Comisia Europeană și statele 
AELS membre ale SEE, dis
cuții programate pentru sfâr
șitul anului 2005, începutul 
lui 2006.

Președintele irani
an Mohammad Khatami 
hi ultima conferință de
presă, din august urmând , 
să-i succeadL președintele 
nou-ales, Mahmoud Ah
madinejad. (Foto: EPA)
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• Donații. Poșta Română nu va percepe 
comisioane pentru transmiterea donațiilor în 
lei, prin mandat poștal, în contul „Solidari
tatea" deschis de guvern. Această facilitate 
va fi accesibilă timp de trei luni. (C.P.)

• Defavorizați. Școlile de la sate suferă din 
cauza lipsei calculatoarelor, a declarat loan 
Jurca, inspector școlar în cadrul Inspectora
tului Școlar Județean Hunedoara. Acolo 
unde computerele există, nu sunt bani pen
tru conectarea lor la Internet. (C.P.)

• Furt, ionel M., de 14 ani, din satul Batiz - 
Călan, elev la Școala Generală Băcia, a furat, 
în 26.07.2005, autoturismul unei persoane 
din Hațeg, în valoare de 950 lei (grei). 
Minorul este cercetat în stare de libertate, 
iar prejudiciul a fost recuperat. (M.T.)

Deva (V.l.) - Ea sediul redacției Cuvântul Liber a avut 
loc, ieri, extragerea câștigătorilor concursului lansat In 
paginile adijlel de vineri a cotidianului Cuvântul Liber. 
Cel trei MtoMgl sunt aștepta#, vineri, la sediul redacției, 
pentru a intra bt posesia premiului:
C^dâraș A tandru - 100 lei, Deva 
Popa Grațlana -100 lei, Deva
Mițieă Gabdela - 100 lei, satul Pâuliș, comuna Șoimuș

Aproximativ □ 
sura de copii din 
județele Brăila, Bacău, 
Vrancea și Galați ale 
căror familii au avut 
de suferit de pe urma 
inundațiilor au vizitat 
ieri și municipiul 
Deva. Printre obiec
tivele turistice pe care 
le-au admirat copiii s- 
au numărat Cetatea șl 
Muzeul Științelor 
Naturii. Tot teri, copiii 
au vizitat Castelul 
Corvineștilor din Hune
doara și Parcul Den- 
drologic din Simeria. 
Cei peste 100 de copii 
sunt cazați la Orăștie,, 
Cugir și Pianu, județul 
Alba. (Foto: T. Mânu)

Sfârșit de săptămână toridă
■ Urmează patru zile 
caniculare cu tempera
turi ce depășesc, la 
umbră, 35 grade C.

Loredana Leah 
loredana.leah@informmedia.ro

Deva - La orele prânzului, 
aerul este aproape irespirabil 
și ai impresia că te afli intr- 
un adevărat cuptor. Stația 
meteo Deva informează că în 
perioada 28.07. - 31.07. se vor 
înregistra temperaturi de 34 
și chiar 35 grade Celsius, iar 
indicele temperatură-umezea- 
lă va atinge și chiar va depăși 
pragul critic.
Mai bine stați acasă!

„în aceste zile toride să se 
evite expunerea la soare, mai 
ales în intervalul 11.00-16.00, 

iar vârstnicii, mai ales cei cu 
afecțiuni cardiace și respira
torii, trebuie să evite depla
sările și locurile aglomerate”, 
spune doctorul Ciprian Du- 
țulescu de la Serviciul de 
Urgență al Spitalului Jude
țean Hunedoara.

Copiii nu trebuie lăsați să 
aștepte în autovehiculele par
cate la soare și nu trebuie 
nici transportați distanțe lun
gi în vehicule fără climati
zare.

Direcția de Sănătate Pu
blică a județului Hunedoara 
informează că „trebuie cres
cut consumul de lichide la 
doi-patru litri pe zi, iar ali
mentația să fie săracă în 
grăsimi. Legumele, lactatele 
și vitaminele nu trebuie să 
lipsească din alimentația zil
nică”.

Conform Inspectoratului 
Teritorial pentru Muncă, da
că în următoarele zile tem
peraturile vor sări constant 
peste 30 de grade, angajatorii 
sunt obligați să distribuie 
angajaților între 2 și 4 litri de 
apă minerală, zilnic.
Program redus

în zilele în care tempera^ 
turile sunt foarte ridicate, 
angajatorii sunt obligați să 
reducă numărul de ore de 
lucru și ritmul de activitate 
și să asigure ventilarea în
căperilor.

Este recomandat să se evite 
efortul fizic susținut în cadrul 
activităților din agricultură, 
din șantiere de construcții și 
hale industriale, unde nu 
există posibilitatea asigurării 
unor condiții de microclimat 
corespunzătoare. Ce bună e apa rece!

MMi

In județ
DN 7 Vețel - lila - Zam
DJ 687 E Hunedoara - Teliuc - Hășdat

în Deva aparatele tadar vor fi amplasate pe Str. Horea 

- Str. M. Eminescu - Calea Zarandului

Europa, importantă 
pentru tine!
■ MIE a organizat un 
seminar pe tema inte
grării din perspectiva 
egalității de șanse.

Deva (I.J.) - Ministerul Inte
grării Europene, în. partene- 
riat cu Instituția Prefectului 
Hunedoara au organizat se
minarul „Europa este impor
tantă pentru tine!”, o cam
panie de informare adresată 
femeilor.

Programul Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare sprijină 
această campanie și se ală
tură seminariilor organizate

la inițiativa Ministerului Inte
grării Europene cu proiectul 
intitulat „Ești parteneră la 
decizie”.

„Accesul la informație este 
important, iar lumea trebuie 
să știe ce înseamnă Uniunea 
Europeană, cu bune și rele. în 
acest sens, am inițiat un pro
tocol pentru multiplicarea 
informațiilor în teritoriu, ast
fel încât în anul 2007 toți să 
știe ce înseamnă aderarea. La 
noi în județ această campanie 
a început cam târziu și avem 
mult de recuperat”, a declarat 
Cristian Vladu, prefectul 
județului.

Accident grav la Mintia
Deva (C.P.) - Un bărbat 

în vârstă de 45 de ani a fost 
rănit ieri după-amiază într- 
un grav accident rutier pro
dus pe DN 7, pe raza 
localității Mintia. Un auto
turism s-a rostogolit de 
câteva ori pe șosea, iar un 
TIR a rămas suspendat pe 
marginea podului, circu
lația în zonă fiind oprită o 
oră, iar coloana de mașini 
s-a întins pe o distanță de 
opt kilometri. Șoferul unui 
autoturism Mazda, Sorin 
Gherman, care se deplasa 
de la Deva spre Termocen
trala Mintia, a pierdut con
trolul asupra volanului și a 
intrat pe contrasens, în

condițiile în care din 
partea opusă se apropia un 
TIR înmatriculat în Turcia. 
Șoferul TIR-ului, Ersun 
Actwal, de 34 de ani, a 
povestit că a văzut auto
turismul că se apropia ros- 
togolindu-se pe șosea și a 
încercat să evite impactul 
frontal.

A fost nevoie de inter
venția echipei de descarce- 
rare pentru scoaterea șofe
rului din autoturismul 
Mazda. Pacientul, care a 
suferit un traumatism cra- 
nio-cerebral închis și o 
plagă tăiată la brațul stâng, 
a fost transportat la Spi
talul Județean din Deva.

La liceu - doar cu 
mașterul

Deva (R.I.) - De anul viitor 
la licee nu vor mai putea pre
da decât profesorii care au 
studii de masterat. Această 
prevedere a fost aprobată, de 
curând, printr-o ordonanță de 
urgență emisă de Guvern. 
Reprezentanții sindicatelor 
din învățământ consideră că 
„era de neacceptat ca la liceu 
să se poată preda cu studii de 
licență de trei ani” și văd 
această măsură ca pe o 
„revenire la normal”. Depu
tății au votat pentru ca la 
liceu să poată preda doar 
absolvenții cu masterat, spre 
deosebire de învățământul 
preșcolar, primar și gim
nazial, unde pot preda absol
venții cu studii de licență de 
trei ani.

expertul tâu

DESCHIS
luni - vineri 10,00 - 19,00 

sâmbătă 10,00 - 14,00

Deva Calea Zarandului nr. 43 tel. 0354 100 066
RECLAMĂ

mailto:loredana.leah@informmedia.ro
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1854 - S-a născut medicul ți cercetătorul V. Babeș, fon- 

dator al microbiologici (m. 19.10.1926>
1794 - Este executat M. Roiespierre/împreună cu S.. 

Just, Couthon ți alțl 19 adepți al celui supranumit „Inco
ruptibilul”_________ _ ____________ ■_________ '
1655 - A murit eseistul și dramaturgul Savinien de Cyra- 
no de Bergerac (teatru: „Moartea Agrlpinei", „Pedantul 

păcălit") (n. 1619) _____________ __________________
1804 - S-a născut filosoful L. Euerbach (m. 13.09.1872) 
1741 - A murit compozitorul ți violonistul Antonia NM- 

di („Anotimpurile") (n.4.03.1678)

Muzica lui Gheorghe Iovu vine din sfere 
înalte. Până și vremea (care s-a schimbat 
între timp - n.n.) pare să-i fi ascultat ruga 
muzicală, făcută la sfârșitul săptămânii tre
cute la Deva. (Foto: Traian Mânu)
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Mici dificultăți pot evolua supărător dacă nu interziceți 
celor din jur să se mai amestece în treburile dv. Visați de
geaba la vacanță.

21 apr.-20 mai ___ ____ ____________________ _

Sunteți prea ocupat pentru a ține cont de mofturile 
partenerului. Puteți rezolva micile neînțelegeri și să aveți o 
mică bucurie.

21 mai-20 Iun. ___ ■

Dacă apar bani în plus, fiți practic și cu capul pe umeri: nu 
faceți achiziții scumpe pentru dv și cei dragi, fugiți de specu
lații.

21 lun.-20 Iul. _____ '■____________

Interesul pentru situațiile cu care vă confruntați la serviciu 
e mare și eforturile dv îi vor impresiona plăcut pe superiori.

21 iui.-20 aug. ______ ______ ’

Dorința dv de mișcare i-ar putea pune în dificultate pe cei 
din jur. Ei nu pot ține pasul cu dv și vă reproșează acest 
lucru.

Reorganizările la locul de muncă vă strică planurile și th- 
poziția. Stăpâniți-vă ieșirile nervoase ca să nu complicați 
situația.

21 oct.-20 nov.________________ș______  •
Deziluziile au făcut să fiți stăpânit de nemulțumire. Nu e 
cazul să tăceți schimbări pe acest plan. încercați să fiți calm!

21 nov.-20 dec. ..........
»

Kn|| o întâlnii® plăcută, nu neural uffii profesional sau 
social, despre care e bine să nu pomeniți mai ales celor

21 dec.-20 ian
Energie electrică_____________________________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice.

Gaz metan___________________________________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 Str. M. Eminescu, bl. H, sc. C

Str. D. Zamfirescu, bl. 11, sc. G 
"^Str. I. Corvin, bl. E, sc. A

Str. 1 Decembrie, bl. B, sc. IV 
Str. D. Cantemir, Cireșilor

Apă___________________________________________________________
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

Soluția Integrantei din 
numărul precedent: I - 
D - C - M - 
NEPĂSĂTOR - PU - 
ATENT - LUPI - ENE - 
RIMIpL - Dl - BELEA- 
CAM - SAN - TH - A - 
AC - SAU - AG - T - 
LACRIMI - APA - 
ECRAN - ISTE - ARI - 
PRORA - OUA - IN - CO 
- IRIS.

TKUTOANE UHLE
Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 212225

Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 227091

Informații CFR 212725

Urgențe 112

Pompieri ' 981

Jandarmerie 956

Poliție 935

O.J.P.C. HD 214971

fcmfii IrasciBII, fta m iHotiv bine definit l^el dragi incearsi 
să «a liniștească, dar renunță și plead!. Doriți schimbări In 

locuința.

7:00 Jurnal 1VR Sport Meteo 
7:15 Patrimoniul universal al 

omenirii
7:45 Cina minute de 

cultură. Realizator Cor
nel Mihalache

8:00 Portul miracolelor 
8:50 Miss World România 
9:00 Sănătate pentru toți 
930 Teleshopping

10:00 Misteriosul John Doe. 
0 Cu: Dominic Purcell

11:00 Felicity 
1155 Euro Dispecer 
12:00 Zestrea românilor 
13:00 Stideții 
13:30 Desene animate: Chip

El și Dale
14:00 Jurnal TVR Sport Meteo 
14:30 Teleshopping 
15:00 Patrimoniul universal al 

omenirii
1530 Akzente 
16:55 Natație: Campionatul 

Mondial de la Montreal.
Rezumat

1725 Travelling drcular
18.20 Stideții 
18:50 Tragerile Joker și Loto 

5/40 Omologarea
19:00 Jurnal TVR Sport Meteo

2000 Fotbal: Rapid București 
- Sant Julia, med cin 
preliminariile Cupei 
UEFA în manșa 
secundă a turului întâi 
din preliminariile Cupei 
UEFA giuleștenii întâl
nesc pe teren propriu o 
echipă de amatori. Dacă 
nici cu o echipă andor- 
reză ca UE Sant Julia nu 
se pot înscrie goluri, 
atunci cu cine?

22:15 Starhunter 
2320 Jurnalul TVR 
2340 Miss World

România 
2345 Marcă 

faregistrată 
035 Natație:

Campionatul Mondial 
de la Montreal. Rezu
mat (reluare)

130 Natație: Campionatul 
Mondial de la Montreal

330 Jurnal TVR Sport 
Meteo

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore 7 

9:15 Tânăr și neliniștit 
Bl (reluare)

10:15 Destine răscumpărate 
11:15 Tu ești, tu câștigi!

: 12:15 De râsul lumii 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 De râsul lumii 
14:15 0 poveste adevărată 

(3 (dramă, SUA, 1996) 
Cu: John Corbett, Jo
nathan Scarfe, Gordon 
Clapp, Maya McLaugh
lin, Tanya Allen, Alex 
Carter, Barry Flatman 

16:00 Tânăr și
Bl neliniștit, episodul 

2405. Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott

17:00 Știrile ProTV Vremea 
17:45 Tu ești, tu câștigil 

Emisiune de diverti- 
ment

19:00 Știrile ProTV Sport 
Meteo. Cu: Andreea 
Esca

20:15 Lăcustele atacă
13 (acțiune, SUA 2005). 

Cu: Lucy Lawless, John 
Heard, Dylan Neal, 
Gregory Alan Williams. 
Imediat ce zonele de 
coastă ale Statelor 
Unite sunt invadate de 
lăcuste, dr. Maddy 
Rierdon, expertă îri 
gestionarea unor astfel 
de situații, este 
chemată pentru a găsi 
o soluție.

22.15 Vacanța Mare. Cu 
Mugur Mihăescu și 
Radu Pietreanu 

23:00 Știrile ProTV Sport 
2345 Vreau să fiu mare 
23:50 Doi bărbați șl 

Bljumătate. Cu: Charlie 
Sheen, Jon Cryer, 
Angus T. Jones, Marin 
Hinkle. Melanie 
Lynskey lolland Taylor 

WW"’

700 Observator. Sport
8:00 în gura presei 

(reluare)
9:00 Anastasia 

10:00 incredibil, 
dar adevărat 

1030 Concurs Interactiv 
12:00 îngerul păzitor 

13:00 Observator cu Slmona 
Gheryhe 

1345 Lucy (biografic, SUA
13 2003). Cu: Rachel York, 

Daniel Pino 
16:00 Observator 
1645Vivere-
0 A trăi cu pasiune. 

Cu: Edoardo Costa, 
Giorgio Ginex, 
Edoardo Velo, 

Giuditta Saltarini, Loren
zo Ciompi, Donatella 
Pompadur, Elisabeta De 
Palo

1730 Anastasia 
1830 Divertis: 

Felix șl
‘ Ofilea
s 19X» Observator cu Alessan

dra Stokescu șl Ludan 
Mândruță. Sport. Meteo

t
i 2030 Divertisment Cel mal 

tare din parare 
2230 Observator 
2330 Diverts: Felix șl Ofilea 

(MO Urmărire b Tokyo 
q (acțiune, Hong Kong, 

2000). Cu: Tony Leung, 
Kelly Chen, Ekin Cheng, 
Cecilia Cheung, Tore 
Nakamura.
O mireasă are și-a 
așteptat zadarnic mirele 
la altar, un designer de 
interior și un detectiv 
particular sunt pe 
urmele lui Takahashi. 
Cei trei străbat 
Tokyo In lung și-n laț 
urmăriți la rândul lor de 
niște mafioți are sper
au și ei să-l prindă pe 
Takahashi 

2d» Concurs Interactiv 
3d» Observator 
4(90 Dilemele vârstei 

păzitor

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

9:15 Mama vitregă 
0 (reluare)

10:10 Anita (reluare) 
12:15 Amazoana 
13:15 Valentina, 

grăsuța mea frumoasă. 
Cu: Natalia Streignard, 
Juan Pablo Raba, Hilda 
Abrahamz, Flavio 
Caballero, Norkis 
Batista, Jeronimo Giles 

14:15 Legături de Mlle. Cu: 
0 Vera Fisher, Reynaldo 

Gianecchini, Giovanna 
Antonelli, Julia Almeida, 
Regianne Alves

15:30 Jesus. Cu: Joaquin Fur- 
0 riel, Malema Solda, 

Agustina Lecouna, Lydia 
Lamaison

1630 Luna. Cu: Gaby Espino, 
g Christian Meier, Ana 

Cristina Geithener
1730 Poveștiri adevărate 
18d)5 Vremea de Acasă 
18:10 Pariul Itrijlril. Cu: Paly 
0 Manterola, Juan Soler, 

Eric del Castillo
I =

30 Mama vitregă Cu: Vic- 
El toria Ruffo, Cesar Evora, 

Jaqueline Andere, 
Mauricio Aspe, Miguel 

, ' Angel Biaggio, Eduardo 

Gapetillo, Renâ Casa- 
jos, Margarita Isabel, 
Ana Layevska

21:00 Anita. Cu: Ivonne Mon- 
jg tero, Jorge Enrique 

Abello, Natalia 
Streignard, Marcelo 
Cezăn Elluz Peraza, 
Eduardo Serrano, Isabel 
riureno, Jeannette Lehr 

23fl) Culoarea păcatului. Cu: 
0 Tais Araujo, Reynaldo 

Gianecchini, Giovanna 
Antonelli, Caio Blat, 
Leonardo Bricio, Silvia 
Pfeifer, Maite Proena, 
Lima Duarte

Dd» Legături de Mlle.
gCu: Vera Fisher, Reynal

do Gianecchini, Giovan
na Antonelli, Julia 
Almeida

7:00 Sărută-mă 
0 prostule

8:00 Teleshopping 
8:30 CeZar șl tipar 
9:00 Rebelii

10:00 Tonomatul 
de vaanță 

1130 Clnd minute 
de cultură 

1145 Pasiuni - 
1235 Euro-dlspecer 
1240 Verdict

0 Crimă 
13:30 Teleshoplng 
144» Desene

Gl animate: 
Sagwa, plsla 
siameză 

14:30 Fila oceanului 
15:00 împreună 

h Europa 
16:00 Enigme 

din Carpați 
1630 Sabrina 
17:00 Rebelii 
17:55 Euro-dispecer 
18:00 Bugetul 

meu
1830 Sănătate 

naturistă 
19d» Soția lui Lorenzo

ZttOO Dragul de Raymond 
2030 Verdict Crimă 
2130 Jurnalul TVR 
22:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 Copiii unui Dumnezeu

13 mai mic (dragoste, SUA 
1986). Cu: William Huit 
Marlee Matlin, Piper 
Laurie, Philip Bosco 
Regia Randa Haines. 
James Leeds (William 
Hurt) este un profesor 
cu metode 
neconvenționale de 
predare, care se anga
jează la o școală pentru 
surdo-muți, învățându-i 
să perceapă vibrațiile 
sunetelor și deschizân- 
du-le orizontul.

020 Martorul tăcut 
135 Sănătate 

naturistă
2:00 Dragul 
0de Raymond

(reluare)

7:00 Teleshopping 
7:30 News Radio (reluare) 
7:55 Sport cu Florentina 
835 Sunset Beach 
9:25 Dragoste șl putere 
0(SUA 1987) Cu: Susan 

Flanneiy, John McCook, 
Ronn Moss, Winsor Har
mon Regia: Lee Phillip 
Bell, William J. 
Bell

104X3 Kinsky Show 
10:55 Clip Art 
11:00 Monia 
12:05 Teleshopping 
1235 Bani la gnu 
14:00 Sunset Beach 
15:00 Dragoste șl putere 

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

164X3 Mutant X 
16:55 News Radio 
1730 Cash Taxi 
18:00 Foors Prezintă: Magda

Vasiliu. Rubria Sport 
prezentată de Radu Val- 

an
19^0 Documentar

20:00 Vino mamă să mă vezi.
Emisiunea de divertis
ment încearcă să scoată 
In evidență și alte apti
tudini ale vedetelor 
autohtone. Va fi vorba 
despre a totul altceva 
decât o binemeritată 
vaanță de relaxare într- 
o superbă vilă de lux, 
pentru a evada câteva 
zile din aglomerația 
orașelor.

21 d» Eurotombola 
22:00 Cash Taxi 
2230 Trăsniți 

0fe NAT.O.
23:00 Focul plus Cu: Cristina 

Jopescu
2345 Mutant X 
045 Gulness -

Lumea 
recordurilor 

145 Focus

de noapte

6:00 Phenomenon II (dramă, 
(3 SUA, 2003).

725 Vedete la Hollywood: 
0 Sandra Bullodc

7:50 Scenariul (comedi, 
I3SUA 2002).

9:20 Nopți albe (dramă,
13 SUA 1985).

i 11:35 Școala vieții (comedie, 
li! Canada, 2005).

1330 Mid miracole (dramă,
13 SUA 2000). Cu: 

Jonathan Pryce
15:05 Parteneri de viață (co-

13 medie, Australia, 2004) 
1645 Irene (comedie, Franța, 

132002).
18:25 Scenariul (comedie,

13 SUA, 2002)
2M0 Adio, dar rămân cu tine

13 (comedie, SUA 2004). 
Cu: Jeff Daniels, 
Patricia Heaton

2145 Syhria (dramă, Marea 
lâBritanie, 2003). Cu;

Daniel Craig
2340 Mesaje secrete

O (acțiune, SUA 2002).
Cu: Nicolas Cage

1:55 Urnita (dramă, Canada,. 
S3 2003). Cu: Lauren 

Baall, Claire Forlani, 
Henry Czerny, Pete 
Postlethwaite

3:20 Fugarei (dramă, Italia, 
132003).

TV SPORJJ
1015 Fcfbal Spania: Villareal- Beds 
Sevla 1130 Hanctral feminin: SiL 
cohi) Zalău- Rapid CFR București 

' 1215 Hancfcal feminin: Sikxrtub 
, Zalău- Rapid CFR București 13330

Știrile Tv Sport 1310 Campionatul 
gaman de turisme 1400 ȘtHe Tv 
Sport 1410 Fotbal: Bătăia pentru 
AngSa: Portsmounth - Chetea (t) ’ 
1500 Știrile Tv Sport 1510 Fbtfaat 
Bătălia pentru An^tePortsmoutth 
• Chelsea (t) 1630 Fotbal: Super- ; 
Spania: Radng Santanderi - Real ' 
Madrid 1890 Știrile IV Sport 1900 
Faceți jocuritel Conoas intema||on- * 
al de podter 2100 Știrile Tv Sport 
2130 Box profesionist: Lorzi ringu
lui 2300 Finala nopți.

06,304)7.00 Observator (r) 
1630 -1645 Știri loale (d)

: I!!!I1T1!TO
I

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

: KHnZEEQI
12.15 Antrenorul de baseball 

(comedie, SUA 1993)
14.00 Fiicele lui McLeod 

; 1445 O promisiune împlinită: 
Povestea Oksanei Baiul 
(biografic, SUA 1984) 

1630 Pasiune obsesivă (1)
18.15 Pasiune obsesivă (2) 
20.00 Fiicele lui McLeod 
21.00 Poveste^ lui Rich Dona

to (dramă, Statele 
Unite, 1999). îngrijitor 
la un Hau, Rich este în 
pericol să-și piardă 
locul de muncă în urma 
hotărârii unei comisii 
conform căreia toți 
angajații școlii trebuie 
să aibă baalaureatul. 
Profesorii și elevii se 
oferă să-l ajute pe Rich.

09.00 Apocalipse ale 
antichității

10.00 Mega-răioaie cu fiare 

vechi
11 jOO Confruntarea fiarelor
1200 Vânătorii de mituri 
13J» Revelații industriale 
1400 Autopsia mumiilor,

Mumia din peștera 
sacră/Moarte în Evul 
Mediu 

1500 Apocalipse ale 
antichității, Misterul 
minoian 

1600 Mega-războaie cu fiare 
vechi, Vehicule de atac 

1700 Motociclete ameriane,
Firebike.
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• Modificări. Firmele care au pierdut vala
bilitatea înlesnirilor la plata obligațiilor fis
cale, dar care își achită ratele și îndeplinesc 
toate celelalte condiții prevăzute în convenții 
până la 4 august, beneficiază de menținerea 
înlesnirilor. Pentru informații suplimentare se 
pot adresa DGFP Hunedoara. (C.P.)

• Asfalt. Primarul municipiului Petroșani, 
Carol Schreter, s-a angajat să repare drumul 
de acces către stadion. „Vom plomba aceste 
tronsoane care duc spre stadion și vom cu
răța zona respectivă. Ne vom implica în sus
ținerea echipei de fotbal, iar cu bani din bu
getul local vom asfalta șl căile de acces spre 
porțile stadionului", declară primarul. (I.J.)

Contra firmelor fantomă

Cheltuițij la greuf banii UE!

Deva (I.J.) - AJOFM Hunedoara împreună 
cu OMFM București recomandă cetățenilor 
care vor să lucreze în străinătate să veri
fice legalitatea serviciilor oferite prin insti
tuțiile abilitate, ca să nu dea peste o firmă- 
fantomă. Oficiul recrutează și plasează forță 
de muncă în străinătate, în statele cu care 
România are încheiate acorduri de schimb 
de forță de muncă la nivel guvernamental 
și nu are cunoștință de alte firme care se 
ocupă cu oferte de locuri de muncă. Pentru 
anunțurile publicate ale acestor firme, 
funcționarii biroului spun că nu garantează 
legalitatea serviciilor oferite. Ca urmare, 
singura instituție care poate oferi informații 
despre aceste firme este Inspecția Muncii.

(Fota:.Traian. Mânu)

Pensionarii hunedoreni depun acte și 
solicită zilnic informații la ghișeul de lucru 
cu publicul pe tema recalculării pensiilor.

M 220 de milioane de 
euro sunt sumele 
disponibile prin Pro
gramele PHARE ale UE.

Ina Jurcone____________________
lna.jurcone@lnfcrmmedla.ro

Deva - Programele UE des
tinate sprijinirii și dezvoltării 
afacerilor micilor întreprin
zători pot aduce în conturile 
acestora sute de mii de euro. 
Pentru a se obține- acești 
-bani, va trebui să-și pună la 
punct proiecte viabile care să 
fie acceptate de UE și să 
dețină sau să obțină cofi- 
nanțare pentru valori cu
prinse între 15 și 25% din va
loarea proiectului.
Credite neretumabile

Majoritatea programelor 
finanțate cu bani europeni au 
o componentă de împrumut și 
una de grant. Bugetul total al

Zahăr Mărgăritar______________________ 1,8300 lel/kg (Billa)
Ulei__________________________ 2,7400 lei/litru (Billa)

Cartofi . . 5900 lei/kg 3llla)
Găină congelată_______________________ 6,1900 lei/kg tBiila)
Pepeneverde__________________________ o,89oo ie./kg (Billa)
Burta de vită _______________________  4,7900 lei/kq (Billa)
Paste '________________ ,____1,1500 lel/pungă(Artima) ■
Iaurt Danone_____________________ 1 7900 le /cutie (Artlma)
Pate vegetal 1,7900 lei/cutie (Artima)
Batoa.; , : 3900 lei/kq (Artima)

TBMUGTH B0RS11
Societatea

î. SNPPETROM

Preț Variație
închidere' (!ei/acț)(%)

0,4680 +1,52
2. SIF1 BAIW-OW 1,W +3,70
3. SB 0,8450 +0,59
4. BRD suspendat
5. IMPACT 0,4300 +0,69
6. A2OMUREȘ 0,2060 -1,44
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,7250 o,oo
8. ROMPETROL

RAFINARE ainnnruinrins. țmnw
0,0955 -1,95

9. HABER 0,3410 0,00
îoTbccarpatica 0,4950 -1,98
11.DECEBAL 0,0120 -0,83
12. ARGUS CONSTANȚA 3,5100 -0,28

Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.:

DEVA, 
221277.

Case ieftine pentru patroni
■ Codul Fiscal oferă 
„oportunități" firmelor 
care plătesc TVA atunci 
când cumpără case.

Clara PAs______________________
clara.p8i@lnfarmmcdia.ra

Deva - O prevedere legis
lativă intrată în vigoare anul 
acesta spune că tranzacțiile 
imobiliare între firmele 
plătitoare de TVA sunt scu
tite de această taxă, mai exact 
impozitul se trece în acte, dar 
nu se plătește. Astfel, firmele 
pot economisi până la 19% 
din valoarea imobilului 
cumpărat. 

programului este de 4 mili
oane de euro. în cazul Pro
gramului de Coeziune Econo
mică și Socială, componenta 
de finanțare nerambursabilă 
se ridică la 25% din totalul 
sumei alocate de UE și se 
acordă pentru achiziționarea 
de licențe neindustriale, de 
software sau pentru îmbu
nătățirea activității de mana
gement. Prin program, UE 
poate asigura maximum 75% 
din valoarea împrumutului, 
care nu poate depăși 300.000 
de euro pentru un proiect.
IMM-urile nu cer bani

Costurile serviciilor de con
sultanță necesare întocmirii 
unui proiect finanțat din fon
duri europene sunt formate 
dintr-o taxă fixă, ce variază 
între 500 și 2.000 de euro, la 
care se poate adăuga o taxă 
de succes. „IMM-urile sunt 
interesate de aceste programe 
și sperăm că pe viitor vor fi

Conform Codului Fiscal, 
statul nu intervine în tran
zacțiile imobiliare între două 
societăți plătitoare de TVA. 
Mai mult, orice persoană poa
te să-și înființeze o societate 
comercială, fără nici un anga
jat și să o declare plătitoare 
de TVA.
Cum obțin casa

Următorul pas ce trebuie 
parcurs este creditarea pro
priei firme. Apoi societatea 
nou înființată face o tran
zacție imobiliară, mai exact 
achiziționează o casă, de la 
un alt agent economic plătitor 
de TVA.Pentru a rămâne cu 
imobilul fără să returnezi 

accesate mai multe fonduri. 
Depinde de mediatizarea aces
tor programe și de corecti
tudinea acordării lor”, a pre
cizat Ofelia Arghirescu, direc
tor CRIPMM Hunedoara. Po

Consilierii pe probleme de integrare oferă consultanță

statului TVA, patronul poate 
dizolva societatea.

Unde este un singur acți
onar, evaluarea bunurilor 
firmei nu este necesară, iar 
toate activele rămase Vor 
intra în patrimoniul asociatu
lui. O altă variantă de a bene
ficia de casă, este declararea 
societății ca fiind inactivă. 
Nici una dintre cele două 
variante nu sunt considerate 
ca fiind ilegale, susțin exper- 
ții contabili.

Cel mai simplu este în 
cazul societăților care fun
cționează. Singura problemă 
aici este că noul imobil tre
buie trecut ca aport la capital 
ca fiind sediu social. 

trivit unui studiu, doar 5% 
dintre micii întreprinzători 
au întocmit cereri de finan
țare prin programele UE, în 
județ situația fiind sub nive
lul național.

Bani de peBani de pe 
obligațiuni

Deva (C.P.) - Munici
piul Deva a început ieri 
plata dobânzii aferente 
celui de-al VlII-lea cupon 
al obligațiunilor emise de 
municipalitate. Rata do
bânzii pentru acest cupon 
este de 20% pe an. Plafo
nul maxim de plată în 
numerar pentru persoa
nele juridice este de 3.000 
de lei.- Pentru al IX-lea 
cupon al obligațiunilor 
Deva, rata dobânzii este 
de 10% pe an. Data de 
referință pentru al IX-lea 
cupon este 21 octombrie.

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 28 iulie 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 3,5272 2,9409 5,1089

Cursul valutar practicat ie Băncile din Beva
Valută euro dolar liră sterlină

cv ev c v
BancPost 3,5200 3,5650 2,9300 2,9700 5,0800 5,1800
BRD 3,4835 3,5635 2,8920 2.9810 5,0250 5,1830 i
Banca Transilv. 3,5120 3,5620 2,9252 2,9752 5,0788 5,1523 |

Raiffeisen Bank 3,5000 3,5800 2,9000 2,9900 5,0400 5,2000 1

i Cursid valutar -practicat de.casete, ie scHtaB valutar fc Deva
Star Exchange 3,5000 3,5400 2,9000 2,9500

4,9000 5,2000 |

Herdan Exchange 2,9100 2,9400 2,9100 2,9400

................. ....... .................... 1

mailto:lna.jurcone@lnfcrmmedla.ro
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• Alcool la volan. Constantin N., de 18 
ani, din localitatea Hațeg, a fost prins de 
polițiștii Formațiunii Poliției Rutiere Hațeg, pe 
drum public, în timp ce conducea un auto
turism, fără a poseda permis de conducere 
și cu o alcoolemie în sânge de 1,05 grame 
la mie. (M.T.)

• Accident. Pe Strada Cerbului din Hune
doara, conducătorul unui autoturism. Con
stantin N., de 40 de ani, din Hunedoara, în 
timp ce efectua manevra de mers înapoi, a 
surprins și accidentat ușor pe Ion S., de 62 
de ani, din municipiu, care a traversat strada 
prin loc nepermis. (M.T.)

Tiberiu Stroia
tiber1u.strflia9lnformmedia.ro

Amariei și cei 40 
de corupți

arătată cu degetul de toate
V statele UE, marea corupție din România 

se dovedește a fi invizibilă pentru procurorii 
PNA autohtoni. Nici măcar după celebrul 
portret robot al marelui corupt dâmbovițean, 
clocit de mințile înfierbântate ale procurorilor, 
nu s-a reușit prinderea vreunui exemplar de 
acest fel. E adevărat că, la un moment dat, 
procurorul general Amariei s-a bătut cu 
cărămida-n piept, susținând sus și tare că are 
în lucru 40 de dosare de mare corupție. 
Despre care nu a mai auzit nimeni nimic.

în schimb, s-ad văzut câteva numere de 
iluzionism executate magistral de lacubov și 
Tender care au reușit, în numai câteva zile de 
arest, să „evadeze" într-un mod care cu sigu
ranță că l-a lăsat mască și pe David Copper- 
field.

.■”Tj

Trecând peste aceste „gafe" ale procuro-
I rilor, care nu reușesc să întocmească un 

rechizitoriu ca lumea, se pare că cele 40 de 
dosare ale marilor corupți vor rămâne în 
sertare mult și bine. Pentru simplul motiv că, 
dacă rechinii cei mari ar fi arestați, s-ar goli 
unele instituții în care își lăfăie fundurile marii 
îmbogățiți peste noapte ai României. Și am 
rămâne un popor de sărăntoci!

județului pe 
lângă Uniunea

Activitate ineficientă
■ Doar câteva ordo
nanțe au fost adoptate 
în sesiunea extraordi
nară a Parlamentului.

Daniel I. Iancu_________________
daf1iel.iancu9infannmedia.ro

București - Deputății au 
mai aprobat ieri două ordo
nanțe de urgență pentru ra
tificarea unor acorduri pri
vind readmisia persoanelor, 
încheiate cu Estonia și Slo
vacia, și o ordonanță pentru 
ratificarea Protocolului pri
vind combaterea terorismu
lui, semnat la Atena, în 
decembrie 2004. Aceste acte 
normative vor fi supuse, 
astăzi, votului senatorilor, 
după ce senatorii juriști le- 
au avizat... prin telefon. Pen

tru avizul celor trei ordo
nanțe, senatorilor juriști 
absenți li s-a cerut telefonic 
aprobarea, a susținut Antonie 
Iorgovan.
în toamnă!

.Alte două ordonanțe apro
bate de Camera Deputaților și 
trimise Senatului vor fi 
dezbătute în sesiunea ordi
nară din toamnă. Este vorba 
despre Ordonanța de Urgență 
pentru modificarea Legii 
privind organizarea studiilor 
universitare și despre Ordo
nanța de Urgență privind 
asigurarea calității educației.

în ședința Biroului Perma
nent al Senatului, de ieri, 
reprezentanții PSD au propus 
prelungirea sesiunii extraor
dinare la această Cameră, 
după data de 29 iulie, pentru

a fi dezbătute cele două ordo
nanțe, însă propunerea a fost 
respinsă. „Parlamentul a bifat 
că s-a întru-nit în sesiune 
extraordinară, dar procesul 
legislativ nu se finalizează”, a 
apreciat senatorul PSD .Anto
nie Iorgovan. El a adăugat că 
Parlamentul nu trebuie doar 
să ia act de ordonanțele de 
urgență adoptate de Guvern, 
ci trebuie să finalizeze proce
sul legislativ. Iorgovan a mai 
spus că, oricum, chiar dacă ar 
fi trecut prin ambele Camere 
toate ordonanțele de urgență 
pentru care Parlamentul a 
fost convocat în sesiune extra
ordinară, majoritatea ar fi 
fost contestate la Curtea Con
stituțională, deoarece foarte 
multe vizează domenii în care 
Guvernul nu este abilitat să 
emită ordonanțe de urgență.

Documentații 
în pregătire

Brad (D.I.) - Primăria 
Municipiului Brad pregă
tește în prezent docu
mentațiile necesare pen
tru efectuarea unor lu
crări de reparații la două 
dintre clădirile unităților 
de pe raza administra
tivă a localității. După 
cum ne-a declarat vice- 
primarul Aurel Circo, 
este vorba despre imo
bilul care adăpostește 
Școala Primară din Ță- 
rățel, precum și despre 
Căminul Cultural din 
Valea Bradului, ambele 
clădiri având nevoie de 
lucrări de reabilitare, 
motiv pentru care anga- 
jații Primăriei Brad 
lucrează la elaborarea 
devizelor.

Ziua Imnului Național
Orăștie (D.I.) - Primăria și Consiliul Local 

al Municipiului Orăștie, în colaborare cu 
Despărțământul ASTRA „Aurel Vlâicu”, 
Casa de Cultură și Unitatea de Jandarmi 
din localitate, organizează mâine, 29 iulie, 
o manifestare prilejuită de sărbătorirea Zilei 
Imnului Național. Acțiunea va avea loc, 
începând cu ora 09.00, în Piața Aurel Vlaicu 
din Orăștie.

Primăria Municipiului Orăștie

Nu. Nici măcar 
când suntem copii 

nu avem șanse egale 
Ia educație. Copiii 
care provin dintr-un 
mediu privilegiat sunt 
favorizați. Banii 
vorbesc și fac legea 
peste tot și nimeni nu 
ține cont de capaci
tatea intelectuală. 
Elena Dani,
Deva

• Consiliul Județean Hunedoara:
Dorin Păran, vicepreședinte_________________ 09.00-12.00
• IPJ Hunedoara:
Comisar Marcel Zaharie, adjunct al jetului IRI____________
• Primăria Municipiului beva:
loan Inișconi, viceprimar_____________________08.00-10.00
• Primăria Municipiului Hunedoarâ:
Simion Jitian, viceprimar începând cu ora 09.®)
• Pdlfâa Municipiului Hunedoara:
Comisar Costel Cazac, adjunct al șefului Poliției 
Municipiului Hunedoara ___________ 14 00-16.00
• Inspectoratul de jandarmi Județean:
Lt. colonel Ion Bogdan, adjunct al comandantului 
pentra logistică: 14.00-16.00

Cred că există. 
Bineînțeles că cei 

care au bani au și 
puterea și posibili
tatea de a face totul 
în favoarea lor, dar 
noi suntem datori să 
ne jucăm șansa până 
la capăt. Dumnezeu 
ne vede și ne j 
răsplătește după fapte. 
Diana,
Deva

de șanse?

Nici măcar nu se 
poate vorbi despre 

egalitate de șanse 
într-o societate în ca
re corupția înflorește. 
Depinde foarte mult 
de mediul și familia 
din care pornești în 
viață, pentru că de 
acolo pornesc și 
șansele de reușită. 
Radu, 
Deva

Primăria repară școlile
Orăștie (D.I.) - Primăria 

Municipiului Orăștie a făcut 
ieri, în timpul Unei conferințe 
de presă, unele precizări în 
legătură cu lucrările de 
reparații efectuate în ultimul 
an la școlile de pe raza 
localității, lucrări a căror 
valoare se ridică la peste 6,5 
miliarde de lei.

Este vorba, în primul 
rând, despre reabilitarea cor
pului de clădire A din cadrul 
Grupului Școlar „Nicolaus 
Olahus” și despre consoli
darea și refacerea acoperi
șului la corpul.B din cadrul

aceleiași instituții de învă
țământ. în ordinea fondurilor 
alocate, pe poziția următoare 
se situează Școala Generală 
„Dr. Aurel Vlad”, unde s-au 
executat lucrări de reparații 
la grupurile sanitare, 
zugrăveli și vopsitorii inte
rioare, hidroizolații la terase 
și reparații la acoperiș, în 
acest an demarând și 
lucrările pentru construirea 
unui nou corp de clădire cu 
șase clase. Alte îmbunătățiri 
au fost aduse și la Colegiul 
Național „Aurel Vlaicu” din 
localitate.

£r,<

Nu. Cetățeanul 
obișnuit moare cu 

dreptatea în mână, 
pentru că nu are sufi- 
cienți bani pentru a-și 
susține cauza. 
Oamenii cu bani au 
cele mai mari șanse 
de reușită în viață 
indiferent de capaci
tatea lor intelectuală. 
Mihaela,
Deva

Nu. Visăm frumos 
atunci când sun

tem tineri și ni se 
pare că putem trece 
peste orice bariere 
ridicate de societate. 
Nimeni nu poate trece 
peste influența celor 
cu bani, pentru că în 
ziua de azi toate
depind de bani.
DOMNICA CăLIN, 
Deva

îll urma acțiunilor și controalelor efectuate în trasee, 
polițiștii hunedoreni au aplicat 130 amenzi la legea cir- 
culației, au ridicat în vederea suspendării 4 permise 
de conducere, din care unul pentru alcool și au reținut 
două certificate de înmatriculare. (Foto: Man Mânu)

tiber1u.strflia9lnformmedia.ro
daf1iel.iancu9infannmedia.ro


1 • Corvinul retrogradată. Printr-o decizie a 
Comisiei pentru Statutul Jucătorilor, echipa 
FC Corvinul a fost retrogradată în Divizia D. 
Motivul? Datorii de 41.000 de euro către 6 
din propriii jucători. Mircea Alic, președintele 

■ grupării hunedorene, s-a arătat resemnat și 
mâhnit pentru că nu a făcut rost de banii 
necesari evitării unei asemenea măsuri.(V.N.)

• Interes scăzut. Se menține în continuare 
un interes scăzut al angajaților celor 20 de 
unități miniere pentru abonamentele puse la 
dispoziție de Jiul Petroșani. Doar de, la șase 
asemenea unități minerii au cumpărat 
asemenea legitimații. Cei mai mulți sunt de 
la EM Livezeni și EM Petrila, cu câte 100, iar 
cele mai puține la Aninoasa și Uricani. (V.N.)

tSlc tot mai aproape 
debutul Cupei „Dacia” 
Deva, ediția 2005, faza 
județeană a Campiona
tului National de 
parașutism. Competiția 
se va desfășura între 
10 și 18 august a.c. pe 
Aeroclubul Deva - 
Săulești. Scopul com-. 
petiției este ridicarea 
măiestriei sportive a 
parașutiștilor și 
îmbunătățirea perfor
mantelor pentru com
petiții naționale, 
juniori și seniori. De 
asemenea, se urmărește 
rodarea sportivilor 
parașutiști cu spiritul 
competițional și stresul 
din concurs.

Țintind spre noi performanțe
Cupa României faza a ll-a

Deva (V.N.) - Sâmbătă se desfășoară faza 
a doua a Cupei României - Samsung, ediția 
2005/2006 la fotbal. în județ se vor desfășura 
două partide: CS Armata Aurul Brad - CS 
Vulcan și CFR Marmosim Simeria - CS 
Deva 2. Acestea sunt programate să înceapă 
la ora 11, iar primele echipe sunt cele orga
nizatoare. Jocurile sunt programate să se 
desfășoare în sistem eliminatoriu. în caz de 
egalitate după 90 de minute, se procedează 
la prelungiri, două reprize a câte 15 minute 
fiecare, după caz, la lovituri de la 11 m.
Cheltuieli de organizare

FRF, prin Comisia de Arbitri, va delega 
arbitrul de centru pentru fiecare joc, arbi
trii asistenți urmând a fi desemnați de AJF. 
în cazul jocurilor desfășurate într-o singură 
manșă pe terenul unei echipe, cheltuielile 
se efectuează de clubul organizator, iar 
după scăderea cheltuielilor de organizare, 
suitia rămasă se va repartiza fiecărei echipe 
în proporție de 50%. *Dădă din ittcâ sărim tf 
rezultă beneficiu, fiecare club va suporta în 
mod egal acoperirea cheltuielilor. Faza a III- 
a a Cupei României se va desfășura mier
curi, 10 august a.c., ora 18.

■ Sportivele devene 
se pregătesc intens 
pentru Campionatele 
Naționale.

Valentin Neacu_____________
valentln.neaguelnformmedla.ro

Deva - Pe stadionul muni
cipiului Deva, într-o recentă 
zi a acestei veri capricioase, 
am întâlnit la antrenament 
un grup de tinere. La început 
nu am știut despre cine este 
vorba. Singurul lucru cert era 
că fetele, de diferite vârste, 
munceau din greu și exersau 
diferite exerciții de gimnas
tică.

Lucrurile aveau să se 
limpezească abia după ce am 
început să discutăm cu Mă- 
dălina Susan •și Mihaela 

.Jecherean, cele, două antre-
iuHjihrj ir-

Jiul - un nou început

Sosire foarte strânsă în cursa hipică 
ce se desfășoară In aceste zile la Sussex 
Downs, Anglia. (Foto: EPA)

Petroșani (V.N.) - Se pare 
că la divizionara A, Jiul Pe
troșani, odată cu noul sezon 
competitional, va începe și o 
etapă cu totul nouă.

Spunem acest lucru, în
trucât Alin Simota, finanța
torul echipei, a făcut recent o 
declarație care a pus pe multi 
pe gânduri.

Este vorba de faptul că no
ul antrenor al „minerilor” are 
puteri depline în ceea ce 
privește reconstrucția echi
pei.
Chirilă are mână liberă

„Ionut Chirilă are tot girul 
din partea mea pentru a for
ma la Petroșani o echipă 
tânără, competitivă. Dacă tot 
bag bani în echipă, prefer să- 
i investesc în tineri fără fite, 
nu în jucători „morti”, dar cu 
pretehtii. La Jiul pot spune că 
este un nou început” - a spus 
Simota. El a mai adăugat că, 
indiferent de nume, cine nu 

noare sub îndrumarea cărora 
se desfășurau activitățile de 
antrenament.
Antrenamente permanente

Așa am aflat că fetele 
făceau parte din grupa de 
gimnastică aerobică din 
cadrul CSS Cetate Deva. 
Departe de tentațiile unei 
veri în care cei mai multi 
copii sunt în plină vacantă pe 
litoral ori la munte, cele 40 de 
fete cu vârste între 10 și 16 
ani se aflau la antrenamentul 

»zilnic „pentru că performanta 
nu are vacantă”. „Pentru a 
dobândi noi rezultate bune și 
a câștiga noi medalii, trebuie 
să se muncească permanent 
luni de zile. Și nu oricum, ci 
din greu” - a mai spus Mă- 
dălina Susan.

Prima competiție la care 
vor participa sportivele 

se asociază la politica clubu
lui, este liber să plece.

Un prim argument în pri
vința acestor spuse este și 
faptul că s-a renunțat deja la 
câțiva jucători care în se
zonul trecut erau titulari. 
Este vorba de Iorga, Dumitra, 
Irina Luca Panaitescu și 
Apetri.
Atmosferă de încredere

La rândul său, Marin Tudo- 
rache, antrenorul secund al 
formației, a declarat că în 
sânul echipei se simte o at
mosferă de încredere și că 
speră ca în primele trei etape 
să se câștige maximum de 
puncte, chiar dacă în prima 
etapă va fi un meci foarte 
greu cu Gloria Bistrița.

„Din câte am văzut eu, 
băieții sunt optimiști și este 
foarte important să pornim la 
drum cu un moral ridicat”, a 
precizat antrenorul Marin 
Tudorache. 

devene după această perioadă 
de pregătire este Gupa Farul, 
care va avea loc la Constanta 
în perioada 17 -18 septembrie 
a.c. Obiectivul principal al 
acestora este însă obținerea 
unor locuri fruntașe la Cam
pionatele Naționale de gim

Fetele nu se menajează deloc (Foto: Traian Mânu)
• • ' - f <r » Ilrn U » (

Este lipsa de respect?
București (V.N.) - Căpita

nul lui Shelbourne FC, 
Owen Heary, a declarat că 
antrenorul stelist Oleg Pro
tasov a dat dovadă de lipsă 
de respect vorbind cu supe
rioritate înaintea meciului 
de ieri, de la Dublin, din 
prima manșă a turului doi 
preliminar al Ligii Campi
onilor. „Am înțeles că Pro
tasov a spus că Steaua este 
favorită și are 90 la sută 
șanse de calificare in turul 
următor. Anul trecut, an
trenorul echipei Hajduk 
Split a spus exact același 
lucru și i-am luat berega
ta. Este un lucru prostesc 
să spui așa ceva”, a spus 
Heary. Fotbalistul irlandez 
a admis că lipsa de solidi
tate a defensivei le-a dat de 
gândit, dar că un meci cu 
Steaua va scoate din jucă
tori tot ce au mai bun. „în 

nastică aerobică, ce se vor 
desfășura pentru prima oară 
la Petroșani. Iar rezultate 
deosebite se așteaptă de la 
Georgiana Pădure, Andreea 
Bogati, Alexandra Tiru, Adri
ana Cotălean, Neli Caraivan 
și de la alte sportive, desigur.

ultimele șase meciuri doar 
într-unul nu am primit gol 
și este un pic îngrijorător, 
dar sunt convins că ne 
putem descurca în această 
partidă. Avem fundași 
destul de buni, știm cum să 
jucăm. Trebuie să ne con
centrăm la fel timp de 90 
de minute, nu doar 45 sau 
60. Este posibil să ne fi lip
sit concentrarea în anumite 
momente, dar cred că nu se 
va mai întâmpla și acum”, 
a comentat Heary.

Antrenorul echipei Shel
bourne, Pat Fenlon, a de
clarat că este un avantaj 
faptul că formația irlandeză 
se află în plin campionat, 
în timp ce Steaua este în 
fața primului meci oficial 
din acest sezon.

Până la închiderea ediției 
partida dintre cele două i 
echipe nu se încheiase.

f

45% Reducere Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Pret/ziar pentru abonament lunar

22 bani (2.269 lei v

Pret/ziar pentru abonament anual

19 bani (1.920 lei vechi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești
cel mai complet supliment 
de televiziune.

Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni 
Dână sâmbătă fată Hp nrpfnl -zilnic al arului

o-

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

Abonamente

3.
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O

IU

Numele

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

Nr. Bl. Sc.
CjD

Ap.___ . /

1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

5,9 lei (59.000 lei vechi) pret/ziar ab. 22 bani (2.269 lei vechi)
16.9 lei (169.000 lei vechi) pret/ziar ab. 21 bani (2.166 lei vechi)
31.9 lei (319.000 lei vechi) pret/ziar ab. 20 bani (2.045 lei vechi)
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Telefon (optional) CUVto
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• Eșec. AS Roma, fără Cristian Chlvu mena- 
, jat din cauza unor probleme musculare, a
fost învinsă, marți, cu scorul de 4 - 3 la lovi
turile de departajare, de formația Hertha Ber
lin, într-un meci amical disputat la Bolzano, 
a anunțat Datasport. La finalul'timpului regu
lamentar de joc scorul a fost egal, 2 - 2.(MF)

• Victorie. VfB Stuttgart s-a calificat în fina
la Cupei Ligii Germaniei, după ce a învins, în 
semifinale, în deplasare, cu scorul de 2 - 1, 
formația Bayern Munchen. Golurile învingă
torilor au fost marcate de Hitzlsperger '21 și 
Stranzl '90, în timp ce pentru gazde a înscris 
Makaay, în minutul 18.(MF)

Tomas Jun la Trabzon
Praga (MF) - Atacantul ceh al echipei 

Sparta Praga, Tomas Jun, a semnat un con
tract pentru cinci sezoane cu formația Trab- 
zonspor, a anunțat impresarul jucătorului, 
Zdenek Nehoda, informează AFP. Agenția 
CTK susține că valoarea contractului se ri
dică la 3,3 milioane de euro. „Este minunat 
că Jun va disputa deja pentru Trabzonspor 
meciul retur din al doilea tur preliminar 
al Ligii Campionilor, împotriva echipei ci
priote Anorthosis Famagusta", a declarat 
Nehoda. Jun, în vârstă de 22 de ani, a fost 
convocat de cinci ori la naționala Cehiei, 
adversara României în grupa I de calificare 
la CM din 2006, și a fost selecționat de 21 
de ori în reprezentativa de tineret.

Brown la Knîks

Românii au fost eliminați, dar au părăsit sferturile cu fruntea sus. (Foto: epa)

Foarte aproape de semifinale

New York (MF) - Fos- j 
tul tehnician al echipei i 
Detroit Pistons, Larry | 
Brown, va prelua con
ducerea formației New 
York Knicks și va deve- i 
ni cel mai bine plătit an- j 
trenor din istoria spor
tului profesionist ameri- j 
can, a informat, ieri, co
tidianul New York Dai
ly News, citat de AFP. Co
tidianul, care citează mai i 
multe surse sub acoperi
rea anonimatului, preci
zează că înțelegerea, pe 
5 sau 6 sezoane, urmea- i 
ză să fie finalizată și ga- i 
rantează că Brown va 
primi suma de 50 - 60 de I 
milioane de dolari. El va î 
avea ca scop redresarea 
unei echipe care a înre
gistrat 49 de înfrângeri j 
și a câștigat 33 de meciuri j 
în sezonul trecut. Brown ; 
a condus echipa Detroit .■ 
Pistons, alături de care I 
a câștigat titlul NBA în I 
2004 și a jucat finala în i 
2005, pierdută în fața for- i 
mației San Antonio Spurs, i 
însă, problemele sale de 
sănătate au nece
sitat două opera
ții la șold, în 
timpul sezo
nului, el 
fiind nevoit 
să lipsească 
17 meciuri.

Florin Mergea

Mergea, 
în turul II
Granby (MF) - Tenis- 
mânui Florin Mergea 
s-a calificat, marți, în 
turul doi al turneului 
challenger de la Gran
by (Canada), dotat cu 
premii în valoare to
tală de 50.000 de do
lari, a anunțat site-ul 
atptennis.com. Mer
gea l-a învins, în run
da inaugurală, cu sco
rul de 6 - 4, 6 - 2, 
pe canadianul Peter 
Polansky, beneficiar 
al unui wildcard, și 
va juca în faza urmă
toare a competiției 
cu britanicul Andy 
Murray. Tenismanul 
Horia Tecău a fost 
învins, cu scorul de 6 
- 4, 7 - 6 (7/2), de el
vețianul George Bastl, 
cap de serie numărul 
5. în proba de dublu, 
perechea Florin Mer- 
geaHoria Tecău a în
vins îh primul tur, cu 
scorul de 6 - 2,6 - 4, 
cuplul american John 
Paul Frutterc/Jan- 
Michael Gambill.

■ Reprezentativa Ro
mâniei de polo a pier
dut dramatic meciul din 
sferturi cu Serbia, 8-10.

Daniei. Neacșu__________________
danl«l.nMCMi(lnfo rmmtdli.ro

Montreal - Reprezentativa 
de polo a României a ratat, 
marți, calificarea în semifi
nalele Campionatului Mon
dial de la Montreal, după ce 
a fost Învinsă de formația Ser- 
biei-Muntenegru, cu scorul de 
10 ■ 8 (3 ■ 2, 3 - 1, 1 - 3, 3 - 2), 
informează site-ul oficial al 
Federației Internaționale de

Philippe Troussier

Sabău vrea jucători de la Poli
■ Fostul internațional, 
care din acest an este an- 
trenor-jucător la Gloria, 
are nevoie de jucători.

Bistrița (MF) ■ Antrenorul 
echipei Gloria Bistrița, loan 
Ovidiu Sabău, a declarat, în 
presa locală că, pentru a for
ma un lot competitiv, mai are 
nevoie de trei jucători, care 
cel mai probabil vor veni de 
la formațiile Dinamo, Rapid 
și Poli Timișoara. „Am în ve
dere câteva nume, dar nu le 
pot face publice fiindcă sunt 
jucători greu de adus. Toate 
echipele sunt în cantonamen
te. Așteptăm ca Dinamo, Ra
pid și Poli să-și definitiveze 
loturile și probabil că flecare 
dintre ele vor renunța la unii 
jucători", a declarat Sabău. 
loan Ovidiu Sabău, care este 
legitimat la Gloria Bistrița și 
ca jucător, a precizat că nu va 

Natație (FINA), www.flna.org. 
Golurile echipei României au 
fost marcate de Andrei Dina 
(4), Bonca (2), G. Georgescu și 
C. Radu, iar pentru reprezen
tativa Serbiei-Muntenegru au 
înscris Sapici (4), Vujasinovici 
(2), Ikodinovici (2), Gojkovici 
și Zlokovici. Echipa României 
a început partida cu Nenciu 
- C. Radu, Bonca (căpitan), 
Iosep, G. Georgescu, K. Kal
man, Andrei Dina. Au mai ju
cat: Mușat, Bușilă, Dunca, 
Matei Guiman. Partida a fost 
arbitrată de Mart Bras (Olan
da) și Boris xMargeta (Slove
nia). Meciul a fost deosebit de 
echilibrat, plavii primind o

„Bolnav"
■ Cunoscutul antrenor 
francez nu va merge 
pe continentul negru 
pe motive de sănătate.

-Niger (MF) - Francezul Phi
lippe Troussier a refuzat să 
preia funcția de selecționer al 
naționalei de fotbal a Nige
riei, din motive de sănătate, 
a anunțat, marți, Federația 
Nigeriană (NFA), citată de 
AFP. „îi doresc însănătoșire 
grabnică. Respect decizia sa, 
dar ar fi trebuit să aibă cura
jul de a ne spune, în timpul 
întrevederii de la Londra, că 
nu acceptă această funcție, în 
loc să dea înapoi în ultimul 
moment. Nu este foarte profe
sionist ce a făcut”, a declarat 

intra în teren decât dacă va 
fi nevoie de el. „Trebuie să 
construim ceva și toată con
centrarea mea se duce în 
această direcție. Nu mă gân
desc acum să mă antrenez și 
să fiu in formă”, a adăugat 
loan Ovidiu Sabău.
Nemulțumit

Tehnicianul grupării bistri- 
țene s-a arătat nemulțumit de 
lipsa unui teren de antrena
ment care să aparțină clubu
lui. Gloria Bistrița a renunțat 
chiar anul trecut la terenul de 
antrenament din apropierea 
Parcului Municipal pe care l-a 
vândut unei firme din Germa
nia, interesată să deschidă în 
zonă un supermarket. Mai 
mulți consilieri municipali 
s-au opus acestui demers, cu 
atât mai mult cu cât suprafa
ța respectivă fusese primită 
gratuit de la primărie cu des
tinația teren de sport. 

replică peste așteptări din 
partea selecționatei tricolori
lor, încurajată frenetic de un 
numeros grup de români sta
biliți în Canada.
La limită

Fosta campioană mondială 
și actuala vicecampioană 
olimpică Serbia a tremurat 
serios pentru victorie. Elevii 
lui Hagiu au fost la un pas 
de o mare performanță, dar 
au păcătuit pe final. La scorul 
de 8 - 9 pentru sârbi, românii 
au ratat o superioritate nume
rică, iar în urma unei greșeli 

pentru Nigeria
președintele NFA, Ibrahim Ga- 
ladima. NFA anunțase, sâm
bătă, că fostul antrenor al echi
pei Olympique Marseille a 
fost numit în funcția de se
lecționer, dar duminică, Trou
ssier a declarat pentru AFP 
că nu există decât negocieri 
în âcest sens.
Palmares

Francezul a mai antrenat 
Nigeria în 1997, reușind să 
califice această echipă la 
Cupa Mondială din 1998, însă 
la competiția din Franța a 
pregătit naționala Africii de 
Sud. „Sunt surprins, mai ales 
că în timpul întrevederii am 
discutat despre toate aspecte
le referitoare la calificarea la 

lovituri de la 4 metri. Româ
nia va întâlni, joi, formația 
Rusiei, în turneul pentru 
locurile 5 - 8. învingătoarea 
din această partidă se va cali
fica în finala pentru locurile 
5 - 6, iar echipa învinsă vă 
evolua în finala pentru locu
rile 7 - 8. Alte rezultate din 
sferturi: Rusia - Croația 4 - 6;
Ungaria - Spania 8 - 4; Gre
cia - Italia 13 - 9. „

Jocul pentru locurile 15-16:
Africa de Sud - China 7 - 6. 
Jocul pentru locurile 13-14: 
Japonia - Canada 8 ■ 10. Semi
finalele pentru locurile 9-12:

tehnice, plavii. au ipațc^gR^.; Cutau- Australia 3 - 16; SUA 
Iul desprinderii în urma unei - Germania 3 - 5.

Cupa Mondială”, a spus Gala- 
dima. Cu două etape înaintp 
de încheierea calificărilor, Ni
geria este devansată de Ango
la, în grupa 4. Deși primelf 
trei echipe din flecare grupă 
se califică la Cupa Africii pe 
Națiuni, doar ocupanta pri
mului loc va participa la com
petiția din Germania. Galadi- 
ma l-a criticat pe Troussier și 
pentru declarațiile pesimiste. 
„Prin declarațiile sale con
form cărora șansele noastre 
de calificare pentru CM sunt 
mici, el a mers prea departe. 
Este nedemn pentru un antre
nor de anvergura sa. îl văd ca 
pe un om căruia îi lipsește cu
rajul de a răspunde provocă
rii”, a spus Galadima.

atptennis.com
rmmtdli.ro
http://www.flna.org
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i Vând ap. 1 cameră (01)

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

Vând garsoniere (19)

«on rotai. dec., et 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută mobilată, td.0732/660160, 
211587. (Evrika)
«ana Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, et 
1 și 2, ocupabile imediat, preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
•dac, ccmpltt mobilată, geam temopan Gealan, 
mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul nou, 
et. 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 euro, 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• ama Dtcabal semidec., ST 30 mp, balcon 
foarte mare, vedere la bulevard, parchet 
faianță, contorizări, ocupabilă imediat preț 
69.000 RON, tel. 0788-165702,0788-165703. (Fiesta 
Nora)
• zona MSrtștl parter, spațiu comercial, dec., ST 
30 mp, parchet, gresie, faianță centrală termică 
bine întreținută bună pentru birouri sau firmă 
avizat spațiu comercial, preț 70.000 RON, tel. 
0788-165702,232808,0788-165703. (Fiesta Nora)
• zona Zanfteacu, etaj 2, semidec, contorizări, 
parchet nou, gresie, faianță bucătărie cu bar, 
ușă lemn masiv, preț 69.000 RON, tel. 0788- 
165703,232808,0788-165702 (Fiesta Nora)
• idbacrtriral Deva, dec, balcon închis, 
termopan, parchet de stejar, hol central, debara, 
baie mare, preț bun 79.000 RON, tel. 0788-165703, 
232808,0788-165702 (Fiesta Nora)
• tațani, in zona Decebai, 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)
• taganl In zona Dacia, 2 camere, amenajări, 
contorizări. Preț 430 mii. lei (43.000 RON). Tel. 
0254/231212 0740/013971. (Garant Consulting)
• urpnt, In zona Gojdu, decomandată balcon. 
Preț 600 mii. lei. Tel. 0254/231212,0740/013971 
(Garant Consulting)
• ivgait, ta zona bd. Decebai, confort 1, deco
mandate, bucătărie, bale, balcon închis 
ocupabilă imediat Telefon 0741/154401, 
0254/227542 seara. (Garant Consulting)
•mi Zamflreacu, dec, etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 m i l.lei. 235208,0721/985256, (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dec, amenajată et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei Tel. 235208, 
0721^85256 (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec, contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
■ana MMM dec, mobilată balcon închis, et 1, 
700 mH. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000).. 
•zam Măritai vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000) 
«tartă exc«pțfonaJăl Decomandate, geamuri 
tenmopan, gresie, faianță parchet, balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comandă preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
•Dan, cartier Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
■decomandata, ana Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Tel. 0722/624091. (Casa Grande) 
•dac, ata) 2, complet contorizată formată din 
cameră hol, baie, Aleea Romanilor, preț 330 mii. 
ei, neg., tel. 223400, 0743/103622, 0720/387896. 

(CasaBetania)
• dec, eupraMă mare, parchet balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu interfon, Decebai, 
preț 700 mii. lei, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0741/120722. (CasaBetania)
• genonleră 2 camere, contorizări, gresie, 
faianță repartitoare, parchet baie cu cabină de 
duș, recent renovată Aleea Romanilor, preț 500 
mil. lei, 0743/103622,0724/169303. (Casa Betanla) 
•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)
•dac, 2 camere+baie, parchet, gresie, faianță, 
termopan, ușă metalică zugrăvită în lavabil, 
apometre, gaz contorizat Preț 600 mii, neg, tel. 
228540,0722/566338 (Ella)
■«midie, zona Gojdu, parchet gresie, faianță 
zugrăvită în lavabil, gaz contorizat, apometre, 
balcon, preț 465 mii, neg., tel. 228.540, 
0745/653531. (Ella)
•aanddec, zona Dacia, 2 cam. + baie, et 3, gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat, ocupabilă 
imediat, preț 550 mii, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•dac, am Dorobanți, apometre, gaz contorizat 
gresie, faianță parchet laminat, zugrăvit în la
vabil, ușă metalică termopan, ocupabilă ime
diat 690 mii, neg., tel. 228540,0722/566938 (Ella)
• zona Dada, dec. modificată, gresie, faianță 
contorizări, st. 30 mp. Preț 47.000 RON/470 mii. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• dac zona Dorobanți, et intermediar, st 44 mp. 
Termopan, centrală termică parchet vedere in 
față Preț. 800 mil/80.000 ron. neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin’s Home)
•zona Decebai etaj 1, contorizări, amenajată 
25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939,0726/269713. 
(Eurobusiness)
• zorii tartă Hunedoara, semidec., parchet 
jaluzele, preț 21.000 ron, tel. 718833,0740130413. 
(Partener)
• zona Dada, et intermediar,2camere,complet 
renovată contorizări, parchet, lavabil, ușă 
metalică Instalații sanitare noi, preț 540 mit tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)

„CASA MAJESTIC"
„Caso Majestic" cu sediul în Deva, fa
dul luliu Maniu, bl. I, parter, tel. 
213.050 sau 0746/225.726, vizavi de 
Mc'Donalds, are plăcerea de a vă 
anunța că, începând cu data de 
01.08.2005, vă stă la dispoziție 
oferindu-vă o gamă completă de 
servicii de la:

prin

EUROSTIL PROIECT DEVA și ALAN PROCONSTRUCT DEVA

• urgent zona Dorobanți, mobilată preț 650 mii. 
neg., tel. 215212 (Prima-lnvest)
• 2 camere, semidec., parchet baie cu 
gresie+faianță bloc de cărămidă totul contor
izat zona Gojdu, etaj 2 preț 720 mii., tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorotaiți, dec., modificată 
(cameră+living), repartitoare, parchet gresie, 
faianță contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 
235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208; 0724620358 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet, 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
rnil, tel. 235208; 0724620358 (Rocan 3000)

Cumpăr garsoniere (20)

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

Vând ap. 2 camere (03)

• zona Zamfimcu, 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, dec., contorizări, parchet 
54 mp, balcon închis, gresie, faianță preț 950 mii, 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Dada, ușă metalică parchet modem, 
contorizări, ocupabil imediat preț 17900 euro, 
tel. 0721/815781. (Prima -invest)

•zona Emtaescu, etaj 2, decomandate, balcon 
închis, parchet laminat, gresie, faianță 
amenajat și modificat deosebit preț 68000 RON, 
tel. 0788-165702, 232808, 0788-165703. (Fiesta 
Nora)
•zona pieței etaj 2 decomandate, 56 mp, 2 
balcoane închise, tip standard, parchet, preț 
108000 RON, tel. 232808, 0788-165702. (Fiesta 
Nora)
• zona Aatoria, decomandate, cu centrală 
termică balcon închis, parchet faianță vedere 
spre Eminescu, fără modificări, preț 87.000 RON, 
tel. 0788-165702,232809. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, ST 50 mp, contorizări, modificări 
la bucătărie, gresie, falanțăr parche >alcon 
închis, vedere în 2 părți, apartament bine 
întreținut preț 87.000 RON, tel. 0788-165704, 
232808 0788-165701 (Fiesta Nora)
• zona Emtaeecu, etaj 1, semidecomandate, 
balcon, termopan, bucătărie modificată 
contorizări, preț 64000 RON, tel. 0788-165704 
0788-165703. (Fiesta Nora)
• zona Mfceeai etaj 2, decomandate, st 54 mp, 
bloc de cărămidă termopan, centrală termică 
parchet gresie, faianță bine întreținut preț 
115.000 RON, tel. 0788-165703, 0788-165702. 
(Fiesta Nora)
• zona EmtaoKu, la stradă lângă ANL, etaj 3, 
balcon închis, apometre, gaz contorizat geam 
la bale, ocupabil în 24 ore, preț 65.500 RON, tel. 
232809,0788-165702. (Fiesta Nora)
•anta ptaf* bloc de cărămidă etaj 2 balcon tip 
lojă debara, boxă mare la subsol, decomandate, 
parchet contorizări, fără modificări, ocupabil 
imediat preț 36500 euro, tel. 232809,0788-165703. 
(Fiesta Nora)
• zona Decebai decomandate, termopan, 
parchet gresie, faianță ușă stejar, apometre, 
gaz 2 focuri, preț 110.000 RON, tel. 0788-165703, 
232808 0788-165702 (Fiesta Nora)
• zona ultraconMă etaj 2, decomandate, balcon 
închis, cămară debara, contorizări, gaz 2 focuri, 
repartitoare de căldură parchet de stejar, zonă 
liniștită interfon, preț 30900 euro, negociabil, tel. 
0788-165701 23808 (Fiesta Nora)
•zona Dada, et 3, semidecomandate, fără 
îmbunătățiri, apometre, balcon închis, 720 mii. 
lei, tel. 206003. (Mimason)
•zona Mpa Municipiului Deva, et 2, semideco
mandate, neamenajat stare bună preț 920 mii. 
lei, 206003. (Mimason)
•zona pieței decomandate, et 3,58 mp, balcon 
închis, contorizări, liber, preț 1,15 mid. lei, tel. 
0745/159608 215113. (Mimason)
•zona Gojdu, semidecomandate, et 1 bucătărie 
mărită gresie, faianță contorizări, parchet palu- 
xat, balcon închis, preț 950 mii. lei, tel. 206003. 
(Mimason)
•zona centrata, semidecomandate et 3, neame
najat apometre, gaz 2 focuri, debranșat termic, 
950 mii. lei, tel. 0745/640725,206003. (Mimason)
•zona U. Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mii, neg. 235208 0721/985256 (Rocan 3000) 
•zonă contată împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208 0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil Imediat preț 28000 euro, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)
•zona Mfcro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă caitaiă l. Creangă et 1, decomandată 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
• urgent ta zona I. Creangă etaj intermediar, st 
56 mp, balcon, apometre, gaz contorizat-2 focuri. 
Preț 1,130 miliarde lei (113000 RON). Tel. 
0254/231212,0740013971. (Garant Consulting)
• urgent ta zona M. Viteazul, decomandate, 
balcon închis, apometre, gaz 2 focuri. Preț nego
ciabil. Tel. 0254/231212, 0740013971. (Garant 
Consulting)

Consultant și intermediere
• imobiliară (vânzare-cumpărars 
terenuri, case, apartamente, spafii 
comerciale)
• juridică și legislativă
• financiară
până la: • proiectare și execuție 
(construcții), instalații și amenajări inte
rioare și exterioare S

• urgent ta zonă ultracentrală amenajat ultra
modern, (centrală termică uși interioare noi, 
parchet lamelar, gresie, faianță instalații 
sanitare și electrice noi, etc) mobilă de baie și 
bucătărie. Tel. 0254/231212,0740013971. (Garant 
Consulting)
• urgent, în zona Gojdu, decomandate, bucă
tărie, baie, balcon. Preț 80.000 RON, 0741/154401, 
0254/227542 seara. (Garant Consulting)
• dec, bucătărie, baie, balcon, et intermediar, 
zona Pieței, preț 110.000 RON, tel. 0741/154401, 
0254/227542 seara. (Garant Consulting)
• legeni, ta zona Al. Moților, et 3, faianță gresie, 
centrală termică Preț 75000 RON, tel. 221.712; 
0724/305.661. (Garant Consulting)
• urgent, ta zona bd. I. Maniu, etaj intermediar, 
semidecomandat faianță gresie, centrală 
termică balcon. Preț 120000 RON, tel. 221.712; 
0724/305.661. (Garant Consulting)
• urgent In zona Dorobanți, parter, decoman
date, 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. 1)
• Zamfirescu, decomandate, et. bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, decomandate, et bun, parchet gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
■decomandate, Mng, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
■Aleea Crișuta, semidec., et bun, foarte frumos 
gresie, faianță termopan, balcon închis. Preț 
neg. Tel. 0788/497.615 (Agenția imobiliară Nr. 1) 
■etaj 3, circuit gresie, faianță balcon închis, 
contorizări, bine intreținut Zamfirescu, preț 980 
mii. lei, tel. 223400,0724/169303. (Casa Betania) 
«tal 3, decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet, bine întreținut, zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg., tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)
«teii balcon închis, contorizări, gresie, faianță 
bine întreținut, zona Aleea Pescarilor, preț 970 
mii. lei, neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0720/387896 (Casa Betania)
«emidec, zom Uzo, et 1, apometre, gaz contor
izat gresie, faianță balcon închis, preț 540 mii, 
neg, tel. 228540,0745/653531. (Ella)
•doc, zom Bejan, et. intermediar, fără mari 
îmbunătățiri, preț 340 mii, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•zona Bălcescu, et 2, apometre, gaz contorizat, 2 
focuri, faianță balcon mare închis, parchet, 
zugrăvit proaspăt ocupabil imediat preț 800 mii, 
neg., tel. 228540,0745/653531. (Ella) 
«emidec, zom Imp. Traian, parchet gresie, 
faianță balcon mare, apometre, gaz contorizat 
preț 890 mii, neg., tel. 228540,0745/653531. (Ella) 
•ta dicult, zona b-dui Dacia, gaz contorizat 

apometre, parchet balcon închis, faianță bloc 
cărămidă preț 850 mii, neg., tel. 228.540, 
0745/653531. (Ella)

«om L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut, ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg., telefon 0745/253662. (Evrika) 

•zom Zandlrncu, decomandate, et. 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandate, cărămidă gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zom taU Decebai, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat, preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• ixgerrt, zonă bună dec, et 2, 2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat șl cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624. (Temporis)
• doc, et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
• zom Micro, semidec., modificat, faianță 
gresii entrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hitfroizolație italiană preț 520 mii. tel.

■>0 1724-620358 (ROcan 3000)
• zom Gojdu, semidec, gaz contorizat, 
apometre, 2 balcoane, bine întreținut, fără 
îmbunătățiri, et 1, preț 1,050 mid., tel. 235208; 
0724-620358 (Rocan 3000)
•zom L Creangă et 1, modificat, gresie, faianță 
parchet termopan, centrală termică parțial 
mobilat preț 44000 euro neg., tel. 235208; 0724- 
620358 (Ropan 3000)
• zom L Maniu, etaj intermediar, amenajat 
contorizări; parchet, gresie, faianță vedere 
deosebită Preț 120.000 RON/1,200 mid. neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin’s Home)
• zom BăkoKU, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță, parchet, merită văzut 
Preț 77.000 RON/770 mii. neg. Tel. 0745/666447. 
(Rubin’s Home)

• zom macului, dec., amenajat recent, 
contorizări, parchet, ocupabil imediat. Preț 
103.000 RON/1,030 mid. Tel. 0745/666447. (Rubin’S 
Home)
• zom Dada, etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabil, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut Preț 66000 RON/660 
mii. neg. Tel. 0745666447. (Rubin's Home)
• zonă rentau, etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 103.000 RON/1,030 mid. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)
• zonătaracentaiă vedere lacetate,modificat, 
st 65 mp., 2 balcoane, parchet nou, merită văzut 
etaj intermediar. 125.000 RON/1,25O mid. neg. 
0745/666447/0727744923. (Rubin's Home)
• zom A. Armatei, balcon închis, gresie, faianță 
parchet lamelar, living, contorizări. Preț 
68.000RQN/680 mil.(Rubin’s Home)

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

Caracteristici:
- lemn molid, stejar sau meranti tri-stra- 
tificat, umiditate 10-12%
- etanșeitate pe 2 rânduri de garnituri
- închidere multipunct cu feronerie roto
- geam termoizolant 4-1&4 mm
- finisaje cu grunduri și lacuri pe bază de 
apă rezistente la intemperii și ultraviolete

Obloane din lemn cu lamele 
mobile sau fixe

• b-dul Dada, circuit bloc de cărămidă parter, 
balcon închis, amenajat ultra-modern. Preț 
77.000.RON/770 mii. 0740/232043. (Rubin'S Home) 
•semidecomandate, zom împăratul Traian, preț 
900 milioane lei, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
•decomandate, LSacidui, 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) 
•decomandate, etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1,250 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande) 
•semidecomandate, contorizări, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869918. (Casa Grande) 
•semidecomandate, contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, neg. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•Deva, cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•urgent, Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
• Hunedoara, semidec, balcon închis, gresie, 
centrală termică jaluzele exterioare, preț 55.000 
RON, tel. 718833,0740/130413, (Partener)
• Hunedoara, în circuit balcon închis, faianță 
gresie, zugrăvit, preț 43.000 RON, tel. 718833, 
0745/376077.(Partener)
• Hunedoara, semidec, jaluzele exterioare, par
chet preț 20.000,718833,0740/130413. (Partener)
• Hunedoara, ană ultracentrală dec., centrală 
termică faianță gresie, preț 86.000 RON, tel. 
718833,0745/093073. (Partener)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

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

Vând ap. 3 camere (05)

. «zonaL Maniu,în L-uri, et. intermediar, multiple 
amenajări șl 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 Doratarțl, et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată, preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika) 
•zona Propeautet. 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)
• zona Progresul, dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona CI Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet, 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• urgent, decomandate, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg., tel. 0725/826624. (Temporis)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, semideco
mandate, bloc de cărămidă balcon închis, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, parchet, 
rigips, spoturi, 36500 euro, negociabil, tel 232809, 
0788-165703. (Fiesta Nora)
• zona Micro 15, etaj 1, semidecomandate, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, termopan, 
parchet, bucătărie modificată preț 76.000 RON, 
tel. 0788-165703,232808 (Fieșta Nora)
• zona Gojdu, semidecomandate, balcon cu 
debara, centrală termică parchet, gresie, 
faianță instalații sanitare schimbate, ocupabil 
imediat, preț 130.000 RON, tel. 232808, 0788- 
165702. (Fiesta Nora)
• zona Go|du, bloc de cărămidă parter, deco
mandate, centrală termică parchet de stejar, 
hol central, vedere în 2 părți, preț 150000 RON, 
tel. 0788-165703,232809. (Fiesta Nora)
• urgent, dec, parchet, contorizări, 2 focuri, 2 
balcoane, 98 mp, bloc de cărămidă et. 1, preț 
1,250 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-ln vest)
• zonă centrală I. Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, faianță apometre, gaz 
contorizat, interfon la scară preț 1,100 mid. neg., 
tel. 228.540,0745/653.531. (Ella)
• dec, zona Mărăști, 2 băi, 2 balcoane, bucătărie 
modificată gresie, faianță, instalații sanitare noi, 
ușă metalică vedere în trei părți, sau schimb cu 
ap. 2 camere, 1,400 mid, neg., tel. 228.540, 
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 In zona Scărișoara, etaj intermediar, 
contorizări (apă gaz, căldură). Preț 26000 euro. 
0254/231212,0740013971. (Garant Consulting)
• urgent, In zona Bălcescu, dec., etaj interme
diar, balcon, apometre, gaz 2 focuri, parchet Tel. 
0254/231212,0740013971. (Garant Consulting)

Telefax:
0254/230.431

Mobil: 0744/219.348

(24905)

• urgent, In zona Gojdu, parter, dec., centrală 
termică Preț 145.000 RON. (Garant Consulting), 
tel 221.712; 0724/305.661. (Garant Consulting)
•decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet, repartitoare, zona Mihai 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg., tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
•Dada, decomandate, et bun, bloc cărămidă 
parchet gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•zona Eminescu, decomandate, et 3, 2 băi, 
balcon închis, cămară debara, parchet peste 
tot gresie, faianță preț 1,450 mid. lei, tel. 215113, 
0745/159608. (Mimason)
•zona Zamfirescu, decomandate, parter, pre- 
tabil birouri, sediu firmă cabinet, preț 38.000 
euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
•zona Gojdu, semidecomandate, et 1, bucătărie 
modificată parchet laminat contorizări, preț 13 
miliarde lei, tel. 0745/159608. (Mimason)
•zona Spitalul Județean, 2 băi, 3 balcoane, fără 
îmbunătățiri, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0745/640725. (Mimason)
•zona l Creangă decomandate, et. 3, 2 băi, 
balcon închis, contorizări, neamenajat, preț 
45.000 euro, tel. 215113. (Mimason)
•zona Ljceul de Muzică dec., parter înalt cu 
balcon închis, contorizări, gresie, faianță garaj, 
preț 1,6 mid. lei. Tel. 0745/640725. (Mimason) 
•zona Miorița, semidecomandate, parchet 
peste tot, gresie, faianță contorizări, calorifere 
noi, termopan peste tot, ușă metalică aer 
condiționat, et 4, cu țiglă preț 15 mid. lei, tel. 
0740/173103. (Mimason)
• Str. 1 Decembrie, modificat, termopan, gresie, 
faianță balcon de 10 m, ST=65 m. Preț 
40000euro. Tel. 0745666447. (Rubin’s Home)
• zona Seărișoara,etaj intermediar, amenajat, 
termopan, gresie, faianță, centrală termică 
parchet lamelar, merita văzut. Preț 80.000 
RON/BOO mii. neg. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• zonă taracentata, etaj 3, centrală termică 
parchet, gresie, faianță Preț 135.000 RON/1350 
mii. neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home) 
•decomandate, ultracentral împăratul Traian, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)
■decomandate, idtracentral 1 Decembrie, ame
najat gresie, faianță termopan, contorizat total, 
preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)
•zona Mtneruhri, decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dada, semidecomandate, contorizări, 
parchet, gresie în baie, bucătărie, ocupabil 
imediat preț 850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona L Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot, gresie, faianță 
spoturi, boxă, acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei, neg. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zonă centrală, decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie și 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)

Cumpâr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

•urgent zonă centrală contorizări, gresie, 
faianță s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garaj 
20 mp, boxă foarte îngrijit, preț 2300 mid. neg., 
tel. 0726/826624 (Temporis)
• zona macului dec., modificat, living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică gresie, faianță, bine întreținut, et 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3OC0)
• zona Gojdu, dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1380 
mid., tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• zona LlllaciduL 2 băi, 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 melaminat bucătărie mare, camere cu 
parchet, preț 190.000 RON, tel. 224.296; 
0788361.782. (Garant Consulting)

țnaGfiutollWBMÎta cadou »

•decomandate, zona Dorobanți, etaj 1,2 grupuri 
sanitare, 2 balcoane, centrală termică suprafață 
120 mp, preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 
0741/709939,0746/891619. (Eurobusiness)
• zona Progresul parchet, 2 băi, 2 balcoane, 
vedere spre cetate, st 98 mp, contorizări, preț 14 
mid. neg., tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zonă centrală Hunedoara, dec., centrală 
termică faianță, gresie, interfon, preț 85.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)
• zona Eminescu, bloc de cărămidă etaj 1, deco
mandate, ST 100 mp, vedere în 2 părți, 2 
balcoane, centrală termică bucătărie modi
ficată se vinde la preț avantajos, tel. 0788- 
165703,232808,0788-165702. (Fiesta Nora)

Vând case, vile (13)

•str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 13 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• In Deva, zonă centrală 2 cam., bucătărie, baie, 
cămară curte, grădină st 500 mp. sc. 90 mp. 
75.000 euro neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s 
Home)
• In Deva, P+E+M, zona Cetății, construcție 
recentă teren 1300 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 imobiliara 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) 
•zan ătagărenl 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. 
224.296; 0788361.782. (Garant Consulting)
• zonaCătagărenlp+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. 224.296; 0788.361.782. (Garant 
Consulting)
•Simeria, 2 camere, bucătărie de vară curte, 
viță de vie, anexe, centrală termică grădină de 
flori, beci, camere podite, canalizare, casă de 
cărămidă preț 1 mid, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•Deva, p+1, p - garaj, 1 cameră baie, bucătărie, 
cămară pivniță 2 băi cu jacuzi, terasă 60 mp, ct 
nouă garaj dublu, intrare separată la mansardă 
sc 140 mp, p+m st.600 mp, construcție foarte 
modernă preț 118.000 euro, tel. 228540, 
0745/653.531. (Ella)
•zona Zăvoi 2 camere, bucătărie, baie, camere 
5x4, cămară, centrală termică canalizare, 
calorifere noi gresie, faianță, st. 150 mp, preț 
1,850 mid., tel. 228.540,0722/566338 (Ella)
• 4 camere, bucătărie, baie, gaz, apă canalizare, 
garaj, curte, grădină 760 mp, preț 85.000 euro, 
tel. 0722/564004. (Prima-ln vest)
•3 camere, pretabilă pentru activități comer
ciale, în Sîntuhalm, curte, grădină st 500 mp, 
apă curent electric, gaz metan, la sosea, preț 
100.000 euro, tel. 223400, 0741/120722, 0724/ 
169303. (Casa Betania)
•caiă p+t4 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)
•caiă p+2,6 camere, 2 băi, balcon, terasă garaj, 
construcție nouă zonă rezidențială Deva, preț 
130.000 euro, neg., tel. 0742/005228,0720/387896. 
(CasaBetania)
• la 22 Ion de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte -1000 
mp, grădină ■ 10800 mp, curent, teren arabil 
minim - 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tel. 
235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., tel. 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
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• Huntdoara, 4 camere, sobe teracotă, boiler pe 
gaz, baie, bucătărie, preț 120.000 RON, tel. 
718833,0745/093073.(Partener)

Cumpăr case vile (14)

•ta Dtva sau împrejurimi, cu grădină șl curte, o- 
fer plata imediat. Telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• urgent, cu plata imediat, casă cu grădină în 
Deva sau Simeria, tel. 215212. (Prlma-lnvest)

Vând case de vacanță (15)

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

Vând case la țară (17)

•zona Sântuhalm, 2 corpuri de casă, o cameră, 
baie, bucătărie, șî 2 camere, hol, cămară, sere, 2 
ari, gaz, apă, curent, preț 2 miliarde lei, nego
ciabil. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 
•zona Bânâu, 1 cameră, bucătărie, cămară, ST 
1000 mp, curent, fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, neg. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zona Lesnlc, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii. lei, negociabil. Tel. 235019,0727/707880. 
(Casa de Vis)
•zona Dobra, 2 camere, hol, cămară, proiect 
pentru o altă casă, preț 550 mii. lei, negociabil. 
Tel.235019,0724/508610. (Casa de Vis)
•zona Bâta, 2 camere, cămară, hol închis, anexe, 
curte, grădină 20 ari, preț 200 mii. lei. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•la 14 km de Deva, ideal casă de vacanță, casă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, liva. 
dă, st 1 ha, 500 mii, neg, 0726/826624. (Temporls) 
•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)
•la 6 km de Hunedoara, zonă pitorească baie cu 
duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță anexe, gaz, apă, fosă septică curte 
betonată grădină, st 1700 mp, renovată preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)
•8 km de la Simeria, casă de cărămidă 2 ca
mere, pivniță șură anexe, curte, grădină 980 
mp+ 5 ari separate, renovată recent, camere po
dite,' zugrăvită lavabil, gard de piatră sobe 
teracotă 400 mii, tel. 228540,0722/566.938. (Ella) 
•zona Dobra, 3 camere, baie, hol, bucătărie, 
anexe, grajd, 1 ha pământ arabil +1 ha livadă 
sobe de teracotă podele, fântână acces cu 
mașina la drum, preț 720 mii., tel. 228.540, 
0745/653531. (Ella)
•10 km Simeria, 3 camere, bucătărie, baie, 
cămară debara, hol, magazine, terasă acope
rită fântânăîn curte, curte 300 mp, grădină 1200 
mp, podele, gresie, faianță, sobe de teracotă 
sau schimb cu apartament, 2-3 camere, 1,350 
mid, neg., tel. 228540,0745/653531. (Ella)
•ta 5 km de Deva, 2camere + 2 camere nefinsate, 
baie, bucătărie, apă caldă (instant), hidrofor, st. 
1600 mp, preț 850 mid. neg., tel 228.540, 
0722/566.938. (01a)
• Luncoiu de Jos, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 2.600 mp, preț 500 mii, neg, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
•ta 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
■In Bohott, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modern, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând teren (21)

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

ANUNȚ
Primăria Comunei Beriu, jud. 

Hunedoara, organizează licitație 

publică deschisă în vederea 

concesionării serviciului public de 

Alimentare cu apă a satelor 

comunei Beriu.

Licitația va avea loc în data de 

17 august 2005, ora 10.00, la 

sediul Primăriei Comunei Beriu, 

nr.131.

Relații suplimentare la sediul 

Primăriei, tel. 0254/246.1 70, 

persoană de contact domnul 

Standul Lucian. :.’.i,|y

A Primăria Comunei Densuș
. . organizează licitație publică deschisă cu strigare prin pre- 
N selecție, în conformitate cu H.G. nr. 85/2004, la sediul

Primăriei Densuș, în data de 08 august 2005, ora 1O.OO, 
U pentru vânzarea masei lemnoase pe picior cu un volum total 

de 310 m.c. (142 mc rășinoase, 162 mc fag) și prestări servicii 

N pentru exploatarea masei lemnoase din parlizile 127 (79 mc 
rășinoase) și 127 (44 mc cireș). ??

Ț Relații la tel. 0254/775.210 sau 0254/775.010. |
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•4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, U. 
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, tel. 
0745.411.449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
•toc, Tknpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent, preț 900 
mii, lei, neg., tel. 0788/487.615. (Agenția Imo

biliară Nr.l)
•parate 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, 2J00 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
•Simeria, la DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)
•ta 8 km de Deva st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent, preț 15 euro mp, tel. 0788/497,615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)

• Intravilan, zona DN 7. st 3300, fs. 50 mp, apă 
gaz, curent toate facilitățile, preț 24 euro mp, 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• Intravilan, zona prelungirea Vulcan, st 5,200 
mp, fs 140 m, se parcelează Preț 8 euro mp. Tel. 
0745666447. (Rubin's Home)
• Intravilan, zona Zăvoi st. 1,500 mp, fs. 15 m. 
Preț 25 euro mp, neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's 
Home)
•zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
>totr lan la DN 7, suprafață totală 3000 mp, fs 

48 metri, toate utilitățile, zonă comercială exce
lentă Sîntuhaim, zona Motel Alaska Tel, 223400, 
0720/387896,0740/914688. (Casa Betanla) 
•Intralan, 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 Betanla)
•teren sco* 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 Betanla) 
dntravlan, st 1500 mp, fs 25 m, apă curent elec
tric, gaz metan, Str. Depozitelor, în zona Fabricii 
de mătase, preț 40 euro/mp, neg., telefoane 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betanla) 
•Intra lan, st 5700 mp, la DN 7, situat între 
Sîntandrei și Sîntuhaim, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
•întrarlan, st 500 mp, front strada) 17 metri, apă 
gaz metan, curent electric și canalizare, în zona 
Zăvoi, preț 20 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (Casa Betania)
•Intravilan, st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate și parcela, zona liceului 
Traian, preț 15 euro/mp, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
•fcrtrarttan, st 2.000 mp, front stradal 16 metri, 
apă curent electric, gaz metan, la 5 km de Deva, 
preț 15 euro/mp, neg, tel. 223400,0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)
•zona Zăvoi, s 500 mp, preț neg., facilități. Tel. 
0726/269713,0746/891619. (Eurobusiness) 
•tatravian, prataM construcție bloc de locuințe, 
2560 mp, fs 20 mp, toate facilitățile, zona Doro
banți, preț 24 euro/mp, 0745/640725. (Mlmason) 
•Intravilan, zona Ceangăi, loc de casă 715 mp, 
toate facilitățile, preț 37.000 euro, tel. 
0745/640725,0740/173103. (Mimason) 
•intravilan, zona Prelungirea Vulcan, loc de 
casă 857 mp, fs 14 m, fântână pe teren, seră 
beci, preț 540 mii. lei, tel. 0745/640725. (Mimason)
• Intmflan. 1427 mD. ană. aaz. curent cana- 
Uzare, zona 700, fs 40 m, preț 15 euro/mp, tel. 
0745/164633. (Mimason)
• Intraritan, zona Zăvoi, st 9000, parcelat, apă 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, tel. 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• intravilan, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, tel. 0724-620358 (Rocan 3000)
• Intraritan, zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, apă 
gaz, curent, canalizare, ideal pentru construcție 
de casă preț26000 euro, tel. 0724-620358. (Rocan 
3000)
• Intr ian, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, tel. 0724-620358 
(Rocan 3000)
• intravilan, st 2000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent, canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, tel. 
0724-620358. (Rocan 3000)
• zona Zăvoi, intravilan, ST 461 mp. Tel. 235019, 
0724/508610. (Casa de Vis)
• central Deva, st 375 mp, toate utilitățile, preț 
21.000 euro neg, 718833,0745/093073. (Partener)
• urgent, Intraritan, 1800 mp, fs 15 m, facilități 
apă gaz, curent, zona Zăvoi, preț 23 euro/mp, 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

Cumpăr teren (22)

Științe ale Naturii; Informatică; Inginerie; Psihologie si Științe ale Educației; Educație Fizica și Sport) 
Admiterea se face pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat

FOARTE IMPORTANT!
SPECIALIZAREA FARMACIE 

Taxă de școlarizare promoțională, unica in țară 
11.000.000 lei 
1.100 lei grei ■

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

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

•cunplr teren în Săcârâmb pentru agrement 
Plata pe loc. Tel, 0745/253662,211587. (Evrika) 
a urpnt, I ha, Intravilan la șosea, Deva sau îm
prejurimi, plata Imediat 215212. (Prima-lnvest)

Vanei spații comerciale (25)

a vând aictetete comercial 420 mp, piață Da
dă hală comerciali deosebită, preț deosebit, 
posibilități rate. Tel. 0723/419974. (Casa Grande) 
a zgn* centrata, st IM mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară Interioară termopan, 
tavane false șl spoturi, cer'tavane false șl spoturi, centrală termică supera- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA Inclus, Tel. 0724- 
620358 (Rocan 3000)

Alte imobile (27)

6 lingk Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
construcții u grajduri, magazie etc.). Preț 

!;). Tel. 0788/497615. (Agenția 
ha cur----------- .. _ .---------
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/1 
Imobiliară Nr.l Deva)
a zonâtuririicâ Hunedoara, PENSIUNE: P+2+M,
4 dormitoare, living mare, bucătărie, 2 băl, 2 
terase, mansardă pivniță se 124 mp pe nivel, st 
9800 mp, piscină curte betonată preț 300.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)
•Mâ product!*, 220 mp, Deva, cu platformă be
tonată 150 rrip, curent trifazic, toate facilitățile, 
preț 95.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

Suntem o rețea de magazine de tip discount ce aparține concernului german Tengelmann. grup cu 
vechime și axpenențâ la nivel mondial, având in Europa nu mei puțin de 3800 de magazine și 37.500 
aaMriațl. In perapectiv* expansiunii în orașele București, Târgovlște, Pitești, Râmnicu Vttcea, Mioveni, 
Slttrtț». Cluj. &Wu, Gherla, Deva, Orâștia, Bacâu căutăm:

Șef de magazin

Calitățile dumneavoastră:
• studii liceale încheiate,

• specializare/studii comerciale sau economice - prezintă 

un avantaj
• orientarea către clienți este cea mai importantă prioritate 

a dumneavoastră

• capacitatea de coordonare a subordonaților din magazin 

pentru realizarea obiectivelor propuse
• capacitatea de a interacționa cu oamenii, de a lucra 

într-o echipă
• cunoștințe de utilizare a calculatorului

Vânzâtor/Vânzătoare

Calitățile dumneavoastră:
• orientarea către clienți este cea mai 

Importantă prioritate a dumneavoastră

• capacitatea de a lucra cu plăcere într-o echipă

• angajament personal și flexibilitate
• experiență în domeniu - prezintă un avantaj

Alătură-te acum echipei Micilor Prețuri I

Oferta rwettrt: • Prora»» Oo muno* oțton» rara»»» taWtotOflsa» iMm* ort • Loc d* munci sigur șt ds riNor tatr-o ooropanto d* «nvargvr* 
«' itewcra» • o »cr>ip* târtert *1 mntfcmk» Buna *anM da tamw* a unM carters centru angaMH cu rezutat» bun» • Salariu motivam

Vi rugăm să na trimiteți scrisoarea de intenție și Cv-ul cu mențiunea postului pentru care optat! și așteptările dumneavoastră salariate pânâ 
la data de 01.06.2005 la următoarele coordonate: PLUS DISCOUNT ROMANIA SCS, Otopanl. str. Sulfinsl, nr. 3, |ud. Mov; Fax: 021/231.92.35; 
•-mail: dcaludaOplus-discount.ro. Numai candMajii selectați vor ti contactați.

SC „B©C LICHIDATOR* SRL Deva
- societate de reorganizări și lichidări judiciara - Dosar 898/2002. 

ANUNȚĂ TOȚI CREDITORII

Că s-a dispus deschiderea procedurii de reorganizare judiciară *i faliment 
a SC GEORGE IMPEX SRL, Călan, Str. Piefei, bloc 1, se. B, ap. 29.

Potrivit art. 76, alin. 1 din Legea 64/1995 modificată, termenul limită 
penrru inregisirarea crsanpior io grefa Tribunalului Hunedoara esre dam de î 5 
august 2005, termenul limită pentru verificarea creanțelor este 12 septembrie 
2005, termenul limită pentru soluționarea contestațiilor este IO octombrie 
2005, iar termenul pentru afișarea tabelului definitiv este 19 octombrie 2005.

Prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 28.10.2OO5, ora 13, la 
sediul Tribunalului Hunedoara-Deva, având ca ordine de zi prezentarea 
situației debitorului, alegerea comitetului creditorilor, aprobarea retribuției 
administratorului judiciar și diverse. (275171

SC RRC LICHIDATOR SRL
■ societate de reorganizări și lichidări judiciare - Dosar 468/2005 

ANUNȚĂ TOȚI CREDITORII

Că s-a dispus deschiderea procedurii reorganizării judiciare și a falimen
tului împotriva SC AUTOREX SA, Călan-Băi, nr. 2.

Potrivit art. 76, alin. 1, din Legea 64/1995 modificată, termenul limită 
pentru înregistrarea creanțelor la grefa Tribunalului Hunedoara este data de 15 
august 2005, termenul limită pentru verificarea creanțelor este 12 septembrie 
2005, termenul limită pentru soluționarea contestațiilor este IO octombrie 
2005, iar termenul pentru afișarea tabelului definitiv este 19 octombrie 2005.

Prima adunare a Creditorilor va avea loc în data de 26.10.2005, ora 
12,00, la sediul Tribunalului Hunedoara-Deva, având ca ordine de zi 
prezaniutoa siîuujiei dobitaruiui, aiegareu candWuhii creditorilor, aprobarea 
retribuției administratorului judiciar și diverse.

(27519)

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

Universitatea de Vest “Vasile Goldif din Arad, face înscrieri pentru anul universitar 2005 - 2006, la specializările acreditate si autorizate 
să funcționeze provizoriu pentru formele de învățământ zi, la distantă și frecvență redusă

i (Științe Juridice; Științe Economice; Medicină Generală; Medicină Dentara; Științe Umaniste, Politice si Administrative;

Beneficiază de reducerea taxei de școlarizare:
o
□
o
Q
Q

0

studenții care achită integral taxe de școlarizare; 
studenții Universității care provin din aceeași familie;
studenții ai căror părinți sunt cadre didactice;
studenții care nu depășesc vârsta de 25 de ani, ai căror părinți sunt pensionari; 
studenții care urmează două sau mai multe specializări în cadrul Universității;
studenții care urmează a doua specializare în cadrul universității fiind absolvenții ai Universității de Vest"Vasile Godiș” 
sau ai unei alte instituții de învățământ; (26890)

Chirii imobile (29)

•ofer spre închiriere sau vindem spațiu comer
cial, s 250 mp, zonă centrală amenajat, la chele, 
totul nou, preț neg. Tel. 0726/523833, 0741/ 
070106, (Eurobusiness)
•oferim spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală zona 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 
«restaurant, preț 1800 euro, negociabil. 

./070106,0726/523833. (Eurobusiness)
•ofer pentru închiriere garsonieră dec., complet 
mobilată Dulliu Zamflrescu, preț 110 euro/ lună 
Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
■m caute 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 
contorlzări, preț 90 euro/lună ușor negociabil. 
Tel. 0740/173103,206003. (Mimason)

•ofer garaj, sub bloc, în zona pieței, preț 70 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason)
•ofer ap. 3 camere, decomandate, cu garaj sub 
bloc, mobilat utilat, et. 2, zona Micul Dallas, preț 
350 euro/lună 0745/253413,206003. (Mimason) 
■caut garantară sau ap. 2 camere, (ne)mobllat, 

de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662, (Evrika)
• ofer In regim hotelier cameră mobilată In 
Deva, 700.000 lel/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 ap. 2 camere mobilat, aragaz, frigider, 
contorlzări, zona Emlnescu, preț 100 euro/lună 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
•ofer apartament 2 camere, circuit, centrală 
termică proprie, complet mobilat șl utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Dacia, 130 euro/lună Tei. 
0724/169303,0743/103622, (Casa Betania)
• caut ip^lu de închiriat zona b-dul Decebal 
sau 1 Decembrie, St=50 mp maxim, amenajat 
sau neamenajat pe perioadă lungă de timp, Ofer 
prețul pieței. Tel. 0746666447. (Rubin's Home)
• tocNta ap, 2 camere, zona Dacia, etaj inter
mediar, moDiiau contonzan, reparatoare, gresie, 
faianță parchet, ușă de lemn, frigider, aragaz. 
Preț 100 euro/lună 0745666447. (Rubin's Home)
• garantară, moNtett, zona Ștrand, tel. 
0788/497,615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• caiă 3 camere, bucătărie, bale, încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabil, confort, garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună tel. 0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• spartemant 2 camera, zonă ultracentrală, 
vedere spre BCR, decomandate, centrală 
termică mobilat șl utilat, stare bună preț 150 
euro, negociabil, tel. 0788-165703,0788-165702. 
(Fiesta Nora)
• ofer ap. 2 camere, zonă ultracentrală deco
mandate, centrală termică mobilat și utilat, 
stare bună preț 150 euro, negociabil, tel, 
0788/165703,0788/165702. (Fiesta Nora)
• ofer ap. 2 camere, zona pieței, decomandate, 
apometre, gaz contorlzat repartitoare, semi mc- 
bllat, proaspăt renovat, preț 120 euro, t< 
0788/165702,0788/165703. (Fiesta Nora)

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni bine 

informați! 
Ziarul familiei 

tale!
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Felicitări (f>7 Vând terenuri (21)

r

• Cu ocări*împlinirii vârstei de 60 de ani dorim-: 
multi sănătate pentru Kovarl Franclsc șl un 
călduros„La mulp ani”. Cu dragoste, familia

Vând ap. 2 camere (03)

• 2 apartamente a 2 camere, în comuna lila, preț 
negociabil. Tel. 0724/523823,0724/065448, fax 
0254/282375, după ora 17.
• cenhdâ tandră, gresie, faianță, Izolat, jaluzele 
exterioare, Al. Straiului, 68/39, preț 520 milioane 

lei, negociabil. Tel. 0723/855168.
k» decomandate» Hoc cărămidă etaj 3, parchet 
■«stejar, totul contoffzat, 63 mp, boxă uscătorle, 

interfon, balcon închis, Devă Titu Malorescu, 
pre( 130000 ron. Tel. 0741/210056.
• decomandate, cu îmbunătățiri, Deva, str. 
Bejan, bl. 61, sc. 2, et 7, ap. 109, preț 650 milioane 
leL negodablL Tel. 0724/388452.
• Deva, Mul Decebal, decomandate, reparti
toare, gaz contorlzat, gresie, faianță etaj 6, 
lingă farmacie, preț 1300 mid. lei, negociabil. 
Tel. 217413 sau 229783.
• Don, bă M3, ap. 8, etaj 1, confort 1. preț 1.1 
mid. lei. Tel. 223336.
• Don, central, apartament 2 camere, 
garsonieră amenajată deosebit șl teren Intra
vilan st 900 ■ 1800 mp, Prelungirea Vulcan. Tel. 
0720/437889.
• Don, Dada, parter, semldecomandate, preț 
negociabil, nu sunt agent imobiliar. Tel. 
0721/679186,0726/170230.
• Den, Qojdu, decomandate, parter, posibilități 
privatizare, preț 78.000 ron, negociabil și 
garsonieră zona B, amenajată integral, preț 
52.000 ron. Tel. 0720/437889,0740/850728
• Don, zona loan Corvin, decomandate, 
modificări, termopan peste tot, ultrafinisat, 
boxă Nii sunt agent imobiliar. Preț 1,090 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0722/845627.
• semldecomandate, Den, Al. Moților, bloc de 
cărimldă etaj 1, modificări interioare, 
contorizărl apă gaz, ocupabil Imediat, preț 610 
milioane lei, negociabil. Tel. 227698 0721/885854.

• 10 naicele teren a 500 mp, zona Căprioara. 
Relațiilatei. 211124,
• 2300 mg teren Intravilan în Deva, str. Alunului, 
(zonă agrement case de vacanță). Tel. 227242.
• 24,700 mp teren pentru agricultură șl 8000 mp 
teren pentru construcții sau agriculturi ambele 
localitatea Toteștl ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu șl CF. Tel. 212272,0723/732560.
• Deva, 1000 mp, bun pentru construcție 
cabană casă facilități curent, gaz. Tel. 
0726/158688
• IntravOan 1800 mp, fs 30 m, loc drept utilități 
aproape, zona Zăvoi, preț 23 euro mp. Tel. 
0745/888619.
• kitravâan 3600 mp în Băcia cu toate facilități I e: 
apă canalizare, curent gaz, preț 4 euro/mp. Tel. 
233974,0724/388452.
• Intravftan 462 mp, situat pe drumul Archiel, 
preț 8 euro mp. Tel. 214087, după ora 20.

• Intravilan Deva, Prelungirea Vulcan, 2200 mp. 
Relații tel. 211621,213146.
• Intravilan, Deva, zonă pentru construcție 
casă/casâ de vacanță st 900 • 1800 mp, preț 4 ■ 
10 euro mp. Tel. 0720/437889.
• IntravOan, pentru construcție casă în Șoimuș 
la asfalt 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la 
poartă Relații zilnic la tel. 220269,0746/029058

• Intravilan, Sântandrel, 3 parcele a 1.600 mp, 
7.200 mp șl 2.200 mp, apă asfalt curent. Tel. 
236838
• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent 
loc drept zonă liniștită, Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.

Vând alte imobile (27)

• vând fermă, 5 grajduri, căi acces și curte beto
nate, apă curent, la 12 km de Deva, 4 ha teren 
intravilan, CF. Tel. 0721/777277.

Imobile chirii (29)

Vând ap. 3 camere (05)

• Den, Al. Păcii, etaj 2, hol central,îmbunătățiri, 
contorizărl, preț 1,5 mid. lei. Tel. 0741/154394, 
213244
• semldecomandate, Den, zona piață parter, 
bloc cărămidă balcon închis, 78 mp, contorizărl, 
preț 33500 euro, negociabil. Tel. 229622, 
0724/631494.

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• (agent Șl la preț excelent ultracentral în 
Simerla. Tel. 0745/483783,0722/582097.

• tochMez garsonieră mobilată zonă centrală 2 
camere, bucătărie, preț 100 euro. Tel. 215487.
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
mobilat, utilat preț 100 euro/lună etaj interme
diar, Deva, zona liniștită Tel. 0721/744514.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, Deva, bdul Decebal, amenajat 
mobilat dotat preț 150 euro/lună avans 3 luni. 
Tel. 0745/367893.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, Deva, zona pieței, centrală 
termică mobilat dotat preț 250 euro/lună Tel. 
0745/367893.
• primesc în gazdă 2 eleve, condiții excelente, 
Deva, zona Lido. Tel. 0254/225042.

Imobile schimb (30)
Vând case, vile (13)

• * camere, 2 băl, bucătărie faianțată complet 
renovată termopan, acces auto, centrală 
termică Deva. Tel. 0726/972968
• * camere, hol, bucătărie, bale, beci, garaj, 
curte, grădină cu canalizare, preț 2350 mid. lei, 
neg. șl teren Intravilan 400 mp, preț 15 euro, neg. 
Tel. 0723/686162,0720/505771.

• schimb (vând) apartament 2 camere, Deva, 
bdul Decebal, bl. 22. Tel. 219764,0724/848493.

Auto românești (36)

• casă nouă 2002, 2 camere decomandate, 
bucătărie, cămară centrală termică baie 
amenajată sc 170 mp,,prețj,£nijd.lei.j.ej..

• cumpăr autoturism Oltcit, ofer prețul pieței. 
Tel. 07457234922.
• vând Dada 1310 TLX, de pe export AF 1992, 
stare foarte bună Preț52 mii. lei, negociabil. Tel. 
231268.

^««rtă,nmstare
• Dera, Sir. Griviței, nr. 31, cu 2 curți, acareturi și 
grădină preț 13 mid. lei, și Renault 11, af. 1984. 

Tel. 236510.
Auto străine (37)

• Deva, sir. Horea, 2 corpuri, complet

?l st 750 mp. Tel. 228448 0722/347521.
• Skneria, Str. Păcii, nr. 13, preț negociabil. Tel. 
0254/261165,0723/290552.
• ultracentral Hațeg, Str. Timișorii, nr. 6, st 245 
mp, casăpropriu-zisă, cărămidă supraetajabllă 
pod, pivniță 380 mp, curte cu dependințe, 1565 
mp grădină apă curentă gaz, telefon, cablu tv. 
Tel. 213303,seara, 0723/520342,0722/564138

411 «vând casă în Deva,'zona Progresului, 4 
” camere, bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi 

fructiferi și gazon, grădină de legume. Tel. 
214448 Exclus intermediari.

• vând Cfeto, af 1997,100.000 km la bord, preț 
avantajos, stare toarte bună TeL 0744/310808, 
0788/215426.
• vând Citroen BX14, RAR 2006, stare bună 1450 
euro, negociabil sau schimb cu Diesel după 1988 
ofer diferență Tel. 0723/455092.
• vând Daewoo Matiz SE, af 2000, vopsea ori
ginală metalizată extrase, închidere central
izată alarmă muzică climă geamuri electrice, 
servo tal. Tel. 0723/270348
• vând Opel Vectra 1,61, af 1991, gri metalizat 5 
uși, stare foarte bună închidere centralizată 
alarmă preț negociabil. Tel. 0722/376825.

• vănd 3 bucăți anvelope Victoria cu cameră și 
Jantă de dimensiunile 975/18 cutie de viteze 4 
trepte și un electromotor, ambele de Dada Tel. 
221431. seara.
• vând cutie viteze, 4 trepte, de VW Golf Diesel, 
preț 50 euro, Deva. tel. 0722/629058

Mobilier si interioare (47)

• vând 2 dulapuri 3 ușL dulap bucătărie, fotoliu, 
canapea, dormeză 2 persoane, tv alb-n6gru 
foarte bun. Tel. 247937.
• vând cad* baie din fontă chiuvete bucătărie 
și baie, calorifere fontă Tel. 0745/202164
• vând moNâ: bibliotecă oulap, recamler, 
masă covoare, aragaz cu butelie, preț foarte 
convenabil. Tel. 228905.
• vând măsuță tv 700.000 lei, masă bucătărie 
300.000 lei, Nokla 5110, preț 1 milion lei, aparat 
foto preț 800.000 let Tel. 0722/161644
• vând mobââ dormitor Alex, mobilă tineret, 
mobilă bucătărie, colțar Dulcineea recon
diționat prețuri avantajoase. Tel. 0741/154394, 
213244
• vând mobUu bibliotecă dulap, recamler, 
masă covoare, aragaz cu butelie, preț foarte 
convenabil. Tel. 228908
• vând pat suprapus, nou-nout din lemn de fag 
lăcuit Tel. 0727/340661.
• vând pâtuț de copil, din lemn de brad, cu 
saltea șl sertar, stare bună Tel. 221698.

Televizoare (48)

• vând tv color Sony, diagonala 72 cm, stereo, 
preț 300 ron, și aspirator Philips în garanție, preț 
150 ron. Deva, Micro 15, Str. Teilor, bl. 47, ap. 29.
• vând tv color Telefunken, preț 3 milioane lei. 
negociabil, și masă rotundă lemn masiv, preț 15 
milioane lei. Tel. 213788

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• societate comandate vinde antene de 
satelt digitale începând cu 650 lol nd un 
an garanț1e,^recepțlonMză^|Pn>^nw 

TV) șl fără abonament montarea șl 
deplasarea Induse In preț Reiațll la M. 
0723/481776 sau 0745/840474

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând telefon mobil Alcatel 311, cu încărcător, 
funcționabil, Connex, Orange, preț 100 ron, nego
ciabil. Tel. 0740/850728 0720/437889.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând monitor color „Sampo" de 15 Inch, preț
100 ron, Deva. Tel. 0722/629058

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând centra* militară veche cu o stemă pe 
pafta, 150 euro, mașină de ctisursi ngen 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)

• distribuitorul Macon SA vinde BCA, preț 
238 ron/mc sau 2380000 lei vechime, 
transport gratuit la domlcW câentuiuL TeL 
0254/236204 0744/524456,0744/561574

• vând, la casă o cameră bucătărie, baie cu 
cabină de duș, centrală termică, parchet 
lamelar, gresie, faianță Deva, central. Preț nego
ciabil. Tel 0726/972966.

• vU Merit parțial, 6 camere, bucătărie, 3 băi, 
mansardă garaj, cramă și terenul aferent, în 
localitatea Săcărâmb, Informații la tel. 
0727/366763.

Microbuze. Dube (38)

• mobilier din pal și lemn masiv debitare 
bușteni. Tel. 0744/567738 0722/532715.
• vând gard de beton, asigur transport și 
montaj. Tel. 0723/659753.

Vând case la țară (17)

• vând drilță Iveco 50C13 Turbo Daily, af 2000, 
oglinzi electrice încălzite, cârlig de remorcă 
radiocasetofon, alarmă închidere centralizată 
preț negociabil. Tel. 0722/314123.
• vând microbuz 12+1 VW LT 28 model 1987, 
lung șl înalt, stare foarte bună motor 2400 
Diesel, cârlig pentru remorcă Tel.0722/161661.

Electrocasnice (56)

• vând ladă frigorifică 5 sertare, preț 4 milioane 
lei, stare foarte bună Tel. 229017.
• vând mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661001 • 2505013, perfectă funcționare, 
vechime de peste 100 ani. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând mașină de cusut Singer, stare perfectă 
de funcționare. TeL 213908 Deva.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând Iapă de 12 ani cu mânză de 2 ani. Tel. 
0740/994964, orele 8-16.
• vând tlnaret șl adulțl Samojede, Spitz mic, 
Chow Chow, Pedigree, Timișoara. Tel. 
0723/725402.

Instrumente muzicale (60)

• vând plan vienez Wirth, coadă scurtă placă 
. bronz, clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431, 
seara.
• vând vocoder vocalist Dlgltech (cor pe 5 voci), 
sequencer Korg, memorie muzicală pianină 
Llpatti, Deva Tel 0722/629058.

Altele (6

• oferim la cele mai reduse prețuri sucuri 
Florida de calitate superioară sifonate la sticle 
pet 2 litri și nesifonate la sticle 3 litri, gamă 8 
sortimente, Deva Tel. 235320.0745/96678 212057.
• oferim 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 cm* de mână Doxa perfectă 
funcționare, preț negociabil. TeL 0721/060683.
• vând cea* de mână elvețian Longines, cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 140 
euro, negociabil. TeL 212272,0723/732560.

Pierderi (62)

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Groșan Simona Maria Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Margău Aurora Se declară nul.,
• pierdut carnete asigurări sănătate pe numele 
Dițoiu Diana și Dițoiu Roberto. Se declară nule.
• pierdut leJtimaHe de serviciu eliberată de S.E. 
Deva pe numele fapu Virgil Gabriel. Se declară 
nulă

Umanitare (66)

• rog, cine poate și dorește să mă ajute pentru 
medicația unii copil bolnav, eu fiind unică 
întreținatoarecu un venit foarte mic, Banc Post, 
cont RO55BPOS22006062594 ROL 01, Toma 
Paraschiva

Prestări servicii (72)

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

• 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.
• executăm lucrări de construcții. TeL 
0741/196562.
• huse pentru Logan, Peugeot 307, Opel Astra 17 
DTI, Renault Clio, Scenic, Twingo, Megan, Cielo, 
Solenza, Deva, Micul Dalas, Str. Florilor, nr. 1, tel. 
0727/756681.
• transport marfă 1,2 tone și 10 mc. TeL 
0722/328820.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

Decese (75)

Cu nemărginită durere familia anunță moartea 
fulgerătoare a celui care a fost un soț și un tată deosebit,

TRANDAFIR NICOLAE
din Deva, în vârstă de 69 de ani. Corpul neînsuflețit se află. 
depus la capela din Cimitirul Catolic din Deva, str. Mihai 
Eminescu. înmormântarea va avea loc vineri, 29 iulie 2005, 
ora 13.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

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

• societate comentai* angajează Conducător 
auto, posesor autoturism proprietate personală 
TeL 0740/420521.
• vrtfsă câștigi între 300 ■ 500 dolari săptămânal 
lucrând acasă? Trimite plic timbrat autoadresat 
la OP1, CP9, Simeria, nu vei regreta.

• Cursuri Inspector resurse umane. SC 
Orema Management SRL Deva, societate 
acreditată MMSSF șl MECT, organizează 
cursuri de specializare pentru Inspectori 
resurse umane. Informal la teL 
0722/534697,0744/831302,0788/207872.

• SC FHadeffia Pam SRL, cu sediul In orașul 
Hațeg, str. A VlaJcu, nr. 2, angajează 
personal calificat in meseriile de brutar, 
modelator, cocător. Informații la sediul 
societăți, tel 778182,0722/435609.

• societate comerdaiâ angajează lucratori 
zone verzi Informați tel 0744/707994, 
0745/625759.

• sodetate comerdaiâ angajează bucătar 
specialist Informații la Restaieantul .Pre
sident'’, din Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 168 

sau la tel 0722/238726,234057.

• societate comercială angajează șofer 
pentru taxi, cu atestat TeL 0723/788664.

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

✓
ÎNTORS,,

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider în publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și fn județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

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

distribuitori de presă 
Cerințe:

• 2 - 3 camere locuibile, în împrejurimile Devei, 
ofer maximum 750 milioane lei. Tel. 0720/501984.
• 2 camere, curte, grădină 1500 mp, șură grajd, 
fântână 460 milioane lei. Tel. 231289, 
0727/861357.
• 2 corpuri, cărămidă satul Boz, comuna 
Brănișca; 1 corp: 2 camere, sobă teracotă 
pivniță; corp 2:3 camere, fântână cu pompă 
grădină pomi fructiferi, 918 mp, preț 800 milioane 

lei. Tel. 0740/369611,0723/492499.
, • 3 camere, bucătărie, coridor mare, 2 șuri, 2 

grajduri, garaj mare, grădină 49,8 ari cu pomi 
fructiferi, urgent Tel. 0250/811219,0724/315194.
• 3 camere, cămară baie, fosă septică, gaz 
metan, cablu tv, anexe, bucătărie de vară cu 
cămară șură grajd, grădină viță de vie, pomi 
•fructiferi, negociabil, la 2 km ae Orăștie. Tel. 
240473,0744/391868
• 3 samare, cămară beci, curte mare, 

negociabil, comuna Dobra,
ei, la 2 km de la șosea. Tel. 
0724/065448 fax 0254/282375, după

Camioane, remorci (39)

• vând remonă 2 axe, model torgon, închisă 
pentru microbuz, stare foarte bună preț nego
ciabil, preț 9.900 ron. Tel. 0722/161661.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

ora 17.
• 3 samare, pod, beci, anexe, fântână grădină 
10.800 mp, curte 1000 mp, la 22 km de Deva sau 
schimb cu apartament ‘m Deva. Tel. 0724/620358
• 4camere, anexe gospodărești, 50 ari grădină 
comuna Dobra, satul Abucea, nr. 7, preț 900 
milioane lei, negociabil. Tel. 0723/885562.
• casă li comuna Băcia, 1700 mp teren plus 
grădină, proiect casă nouă Tel. 0724/368331.
• casă modestă în Bârsău, curent electric, 
fântână teren 1000 mp, lângă șosea, preț 350 
milioane lei, negociabil. Tel. 229034,0724/355166.
• caeășl anexe cu terenul aferent în localitatea 
Săcărâmb. Informații la tel. 0727/366763.

’' • casâipăM și anexe gospodărești, în Pricaz, 
Str. Principală nr. 15i Relații la tel. 211670.

Vând garsoniere (19)

• Deva, central, etaj intermediar, ocupabllă 
imediat preț 680 milioane lei, negociabil. Tel. 
0721/744514.
• Deva, Mâriștl preț 60.000 ron. TeL 212309.
• urgent, centrală termică1 parchet faianță 
gresie, izolat recent zonă foarte bună Simeria. 
Cumpăr apartament în Simeria, fără 
îmbunătățiri. Tel. 261268,0722/582097.
• urgere, mărită 36 mp, Deva, bdul Decebal,

• vând betonieră nouă 190 litri, import Croația, 
pinion și coroană fontă motor 220 V/ 850 W. TeL 
0256/329797.
• vând căniță pe cauciucuri de 1-2 cai, abricht 
cu circular motor 2,2 V, preț negociabil. Tel. 
0254/263598,
• vând combină cereale, 2 m, funcțională marca 
class Columbus. Tel. 0722/334830, 682475, 
218059.
• 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, 
semănătoare prășitoare plus săpătoare 6 
rânduri, mașină erbicidat, cadru disc în tiranți, 
toate în stare perfectă de funcționare. Tel. 
264161.
• vând sthniitor electric 2,5 tone, stare foarte 
bună preț negociabil. Tel. 0722/314123.
• vând tractor 45 CP, motor defect sau cumpăr 
motor tractor Hanomag, nemțesc. Tel. 683091.
• vând husă tăiere oxiacetilenică nouă Tel. 
0722/441425.
• vând urgent circular electric Bosch, nou, haion 
complet Ford Fiesta 4, pompă frână electro
motor, pompă frână dublu Circuit Dacia 1310, 
butelii rusești cu robinet, normale, birou din 
lemn. Tel. 260570.
• vând utilaj de făcut țiglă și 130 forme, motor 
2,1 W, preț negociabil, convector pe gaz, nou. 
Tel. 0254/247937.

Moto-velo (41)

• vând blddeta nouă DHS. Tel. 0722/441425.

Piese, accesorii (42)

• urgent, ladă frigorifică Arctic, 5 sertare, bine 
întețmută. stare perfectă de funcționare, preț la 
vedere, tel. 228204, zilnic.
• vând candelabra cristal, perfectă stare, cu 3 
becuri, preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând convenabil congelator Arctic, 5 sertare 
și mașină de spălat Alba Lux 9. TeL 221431, seara.

• chitarist sau basist cu experiență îmi ofer 
serviciile unei formații pentru cântat la petre
ceri, Deva Tel. 0722/629058.

Oferte locuri de muncă (74)

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program 
matinal;
• Seriozitate.

Prezintă avantaj:

• experiență în relații cu publicul;
• persoană dinamică;
• experiență în vânzări.

Oferim:
• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

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

EVIDENTIAZA-TE!
T

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

CHENAR + BO!LD

a

2 i; v .■/. 4
1 apariție’40.000 tei laparitte» 50.000 tel 1 apariție «100.000 loi

5apariții» 200.000M 5aparțin. 400.000tei 
»B M MII ' / <20 M «O 140MM0

L«»OCffllfWm PRIMA apariție ..../
• eh ioșcul de ziare de lângă
Comljm: •
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Mim» 15;

• • chioșcul de ziare de lângă
Galeriile de Artă Forma;

. • chioșcul de ziare de lângă
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - lî-dul Decebal.

Anunțurile se preiau zilnic, intre 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 publicitate.

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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Programe turistice spațiale
• Un german din doi crede în Dumnezeu, 
iar un sfert dintre cei chestionați se consi
deră atei, potrivit unui sondaj pentru revista 
Cicero, pe un eșantion de o mie de per
soane. In vest, 55% dintre germani afirmă 
că sunt credincioși, față de 30% în est.

Avertisment
Ottawa (MF) - Minis

terul canadian al Sănă
tății a adresat un aver
tisment celor care folo
sesc Viagra, Cialis și Le
vitra, medicamente pen
tru tratarea impotenței, 
îndemnându-i să consul
te imediat medicul în caz 
de tulburări de vedere, 
transmite AFP.

Utilizatorii sunt aver
tizați să consulte me
diali fără întârziere dacă 
remarcă pierderi de ve
dere bruște sau tulburări 
oculare în timpul adminis
trării medicamentelor.

Teama de 
teroriști

Praga (MF) - Orches
tra Britanică de Cameră 
și-a anulat o călătorie la 
Praga, unde trebuia să 
participe la un festival 
de muzică, de teama ata
curilor teroriste, a anun
țat agenția cehă CTK, ci
tată de AFP. Orchestra a 
luat, marți, decizia de a 
nu efectua deplasarea 
din motive de securitate, 
ca urmare a ultimelor e- 
venimente de la Londra, 
în program, orchestra 
britanică a fost înlocuită 
de orchestra cehă Virtu
osi di Praga.

I Despărțire 
j Bertn (MF) - Fostul 
; tenisman german 
; Boris Becker a deda- 

rat, pentru publicația 
■; Gala, că s-a despărțit 
î de prietena sa Caro- 
i line Rocher, infor- 

; mează AFP. „Tra- 
i versăm o perioadă 

de criză de șase luni, 
j cauzată mai ales de 

desele mele deplasări 
profesionale", a de
clarat Becker, potrivit 

f unui comunicat al 
publicației, dat publt- 

î dtății marți. Becker, 
; în vârstă de 37 de 
; ani, a afirmat că s-a 
i despărțit „îh termeni 
i buni" de Caroline 

ș Rocher, îh vârstă de 
28 de ani, o balerină 

î născută la Saint-Eti- 
; ■ enne, cu care avea o 

relație de trei ani.
Rocher susține că Be
cker i-a fost fidel îh 

r această perioadă. 
I Potrivit cotidianului

Bild de marți, fostul 
î tenisman ar avea o 
j nouă prietenă origi

nară din Rusia, Elena 
i L., în vârstă de 17 ani.

■ Rușii propun pro
grame turistice spațiale 
pentru o sută de mili
oane de dolari.

Moscova (MF) - Agenția 
spațială rusă, Roskosmos, a 
anunțat că a lansat un proiect 
care va permite celor cu dare 
de mână să facă un tur al 
Lunii în compania unui pilot 
rus, la prețul de cel puțin 100 
de milioane de dolari, trans
mite AFP.

Potrivit purtătorului de 
cuvânt al agenției, Viatceslâv 
Davidenko, compania rusă de 
construcții spațiale RKK E-

Cel mai înalt zgârie-nori
■ Se va construi cel mai 
înalt zgârie-nori ameri
can, mai înalt decât cel 
din Taipei.

Chicago (MF) - Orașul Chi
cago se pregătește să constru
iască cel mai înalt zgârie-nori 
din Statele Unite, pe malul 
Lacului Michigan, după un 
proiect ăl arhitectului spaniol 
Santiago Calatrava, au anun
țat, marți, promotorii proiec- 
tu lui, citați de AFP.

Taipei (Foto: FAN)

Hipopotamul Ette și un mascul de 
antilopă Nyala, originară din ifrica, își îm
part pașnic mâncare la Grădina Zoologică 
din Berlin, Germania. (Foto; epa)

Mici incidente la lansare
■ Lansarea navetei Dig| 
covery, perfectă la prima 
vedere, n-a fost lipsită 
de incidente.

Cap Canaveral (MF) - La 
doi ani și jumătate de Ia acci
dentul navetei Columbia, NASA 
și-a reluat, marți, zborurile 
spațiale, transmite AFP.

Vremea a ținut cu cei de la 
NASA, la două săptămâni de 
la o tentativă eșuată de lansa
re din cauza unei probleme 
tehnice. Oaspeți importanți, 
printre care soția și fratele 
președintelui Bush, și un pu
blic entuziast au asistat la 
lansarea ce a părut perfectă 
la prima vedere.
Au apărut mici incidente 

Centre de răcorire
New York (MF) - Primăria orașului New 

York a anunțat, marți, deschiderea unor 
„centre de răcorire”, zone publice climati- 
zate, după ce temperaturile au început să 
atingă 38 de grade Celsius, transmite AFP.

Primarul Michael Bloomberg a arătat că 
aceste centre vor fi disponibile în cinci car
tiere ale orașului.

New York se confruntă în fiecare vară cu 
un val de căldură ale cărui efecte sunt agra
vate de nivelul ridicat al umidității. Anun
țând deschiderea acestor centre, primarul a 
cerut locuitorilor să fie solidari unii cu alții 
și să acorde o atenție deosebită bătrânilor.

Valul de căldură ce afectează vestul Sta
telor Unite a făcut până în prezent 41 de vic
time, dintre care 21 erau imigranți ilegali 
mexicani.

Totuși, cel puțin două frag
mente s-au desprins din ra-

nerghia și Roskosmos sunt pe 
cale de a elabora proiectul ce 
va permite efectuarea de zbo
ruri lunare comerciale.

„Schema balistică și planul 
de acțiune pentru acest pro
iect sunt deja în curs de ela
borare”, potrivit acestuia.

Programul de 15 zile preve
de decolarea turistului de pe 
cosmodromul de la Baikonur, 
Kazahstan, la bordul modu
lului Soyuz TMA, care îl va 
depune pe Stația Spațială In
ternațională. După o săptămâ
nă pe orbită la bordul ISS, 
pilotul și turistul revin pe So
yuz TMA pentru a face turul 
Lunii, alte opt zile.

Încă nu au fost obținute 
toate autorizațiile, dar promo
torii proiectului contează pe 
frumusețea și înălțimea tur
nului, inspirat de o sculptură 
elicoidală, pentru a seduce in
vestitorii și administrația o- 
rașului.

Clădirea, cu 115 etaje, ar 
trebui să aibă o săgeată de 152 
m și va, depăși cel mai înalt 
zgârie-nori din lume, care se 
află la Taipei, Taiwan. înălți
mea va fi însă mai mică decât 
a altor două clădiri aflate în 
construe ție: un turn de 167 e- 
taje care va fi terminat în 2008 
la Dubai și Center of India 
Tower, care ar trebui să aibă 
224 de etaje.

Turnul de la Chicago, deja 
botezat Fordham Spire, va 
avea 609 m, fiind mai înalt 
decât Turnul Libertății (541 
m) care va fi construit la 
Ground Zero în Manhattan, 
unde se aflau turnurile geme
ne World Trade Center dis
truse în 11 septembrie- 

Discovery va reveni la sol pe 7 august (Foto: epa)

chetă în timpul ascensiunii, 
așa cum arată imaginile pre
zentate de NASA, amintind de 
condițiile lansării navetei Co
lumbia.

Oscar - ediția
Los Angeles (MF) - Nomi

nalizările pentru ediția din 
anul 2006 a celebrelor premii 
Oscar, cele mai prestigioase 
distincții ale filmului ameri
can, vor fi anunțate în data 
de 31 ianuarie, iar ceremonia 
de decernare va avea loc pe 
5 martie, așa cum era prevă
zut, a anunțat, marți, Acade
mia Americană de Film, ci
tată de ÂFP.

Potrivit directorului opera
țiunilor de zbor de la NASA, 
John Shannon, imul din frag
mente, cu dimensiuni de a- 
proximativ 3,8 cm, pare să

din 2006
în data de 29 decembrie 

2005, buletinele de vot pentru 
nominalizări vor fi trimise 
prin poștă celor 5.800 de mem
bri ai colegiului elector al A- 
cademiei. Aceștia trebuie să 
trimită buletinele completate 
până la 21 ianuarie, nomina
lizările urmând să fie făcute 
publice zece zile mai târziu, 
se arată înfr-un comunicat al 
Academiei. 

provină din trenul de ateriza-1 
re. Originea celuilalt nu este 
cunoscută.
Premiere riscante *

Prima a avut loc la opt mi
nute de la decolare. Coman
dantul Collins a înclinat ușor 
naveta pentru a permite echi
pajului să inspecteze vizual 
rezervorul central în timp ce 
acesta se detașa de Discovery, 
înainte de a cădea și a se dez
integra în atmosferă. .

O a doua noutate este că, 
înainte de ă ajunge pe ISS, se 
va manevra în așa fel naveta 
încât să se prezinte baza aces
teia celor doi ocupanți ai Sta
ției, care vor verifica vizual 
dacă scutul termic al lui Dis
covery e intact. O altă proce
dură riscantă e inspectarea 
exteriorului navetei.

Demonstrație din 
timpul Ceremoniei Cea
iului, mia din activitățile 
Săptămânii japoneze în 
S»n Jose, Costa Riea, ce 
marchează 70 de ani de 
relații diplomatice între 
cele două țări. (Foto: epa)


