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Campanie Cuvântul liber
Deva (I.V.) - Cotidianul Cuvântul Liber 

a început o campanie pentru a veni în aju
torul celor care au suferit de pe urma 
ploilor în exces din ultimele săptămâni. Toți 
cei care doresc a oferi puțin pentru cei care 
au pierdut totul simt bine veniti oricând cu 
donații, având în vedere că de pe urma 
inundațiilor au rămas fără case mii de per
soane, mai ales din județele Bacău, Vrancea 
și Galați.

Acest apel umanitar, venit în numele per
soanelor sinistrate, este destinat tuturor 
acelora care doresc să trăiască într-o lume 
mai bună și cu posibilități pentru toți.

CUVÂMTVL LIBER
E3 Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
© (0254) 211275

0801 03 03 03

Peste 4.000 locuințe construite 
in România

Perioada ianuarie - martie 2005

Locuințe construite 
in mediul urban

Locuințe con#» 
din fonduri privi

Locuinței 
în mediQF 
--------Șs

Grafica: Cuvântul liber, sursa: Mediafax

■ La doar 13 ani, Ro
xana T., din satul Grid, 
a avut parte de o 
moarte cutremurătoare.

Grid (M.T.) - Tânăra Ro
xana a fost găsită moartă de 
o prietenă, ieri dimineață, 
într-o pădure din apropierea

satului Grid. Fata a plecat 
împreună cu bunica ei, marți 
dimineață, la cules de ciu
perci. La un moment dat, fata 
s-a îndepărtat de bunica ei și 
s-a rătăcit. Femeia a strigat- 
o, s-a întors după ea, dar fata 
nu a mai fost de găsit. După 
ore de căutări prin pădure, a 
anunțat la Poliție dispariția

fetei și au început alte căutări 
zadarnice. Miercuri, dis-de- 
dimineață, polițiști și local
nici au plecat din nou în 
căutarea fetei. Bunica fetei 
spune că în acea zi s-a întâl
nit cu o persoană care i-ar fl 
spus că a auzit țipetele unei 
femei care implora să nu fie 
omorâtă. După îndelungi cău

tări, trupul neînsuflețit al 
fetei a fost găsit abia ieri 
după-masă. Toți cei sosiți la 
fața locului au rămas în
mărmuriți la vederea trupu
lui copilei. Aceasta era într-o 
stare avansată de putrefacție, 
fața era acoperită de viermi, 
iar în gură avea înfipți trei 
țăruși, /â.3

IVI dl mult de 15 persoane au 
apelat în aceste zile caniculare la 
ajutorul medicilor de la Urgență. 
Până acum nu au fost înregistrate 
cazuri deosebite, fiind vorba des
pre hipertensiuni și spasmofilii. ■ 
Cazurile nu au necesitat interna
rea, toți pacienții întorcându-se 
acasă. (Foto: Traian Mânu)
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Prefectul atacă din nou
■ Noua legislație 
privind proprietatea, în 
vigoare de trei zile, îi 
dau „apă la moară".

Deva (D.I.) - Prefectul Cris
tian Marius Vladu a afirmat, 
ieri, că le mai acordă răgaz 
până la începutul săptămânii 
viitoare celor din comisiile de 
fond funciar de la primăriile

din județ, pentru a-și pune 
lucrurile în ordine și a apli
ca legea. „Apoi vom merge pe 
teren și vom aplica sancțiu
nile maxime prevăzute, de 300 
de milioane de lei, pentru 
orice membru al vreunei 
comisii de fond funciar care 
împiedică aplicarea legii”, a 
spus Vladu. El a precizat că 
“am suspendat deja doi pri
mari din funcțiile de preșe

dinți ai comisiilor locale de 
fond funciar, la Baia de Criș 
și Pui, iar acum urmează al 
treilea. Este vorba despre 
primarul comunei Beriu, 
care face numai ce vrea aco
lo. O să punem lucrurile la 
punct. Ori fug ei și se dizolvă 
comisia, ori mergem toți la 
fața locului și rezolvăm pro
blemele”, a mai declarat pre
fectul.

Ziua Imnului
Deva (D.I.) - Primăria 

Deva, în colaborare cu 
Prefectura și Garnizoana 
Deva, organizează astăzi, 
începând cu ora- 08.30, o 
serie de manifestări pri
lejuite de sărbătorirea 
Zilei Imnului Național. 
Acțiunile vor avea loc în 
Piața Tricolorului din 
municipiul Deva.

Președintele a luat puterea
Deva (D.I.) - Consiliul Jude

țean Hunedoara l-a împuter
nicit ieri pe președintele CJ 
Mircea Ioan Moloț pentru a 
aproba documentele necesare 
finalizării a două proiecte de 
interes major pentru județ, 
documente ce se întocmesc de 
către comisiile de evaluare și, 
respectiv, comisiile de nego
ciere, cu respectarea terme
nelor stabilite anterior.

Este vorba despre cele două 
proiecte de parteneriat public; 
privat care vizează reabi
litarea Drumului Județean 
687, Sântuhalm - Hunedoara

(CJ fiind aici asociat cu Con
siliul Local al Muncipiului 
Hunedoara, pentru transfor
marea DJ într-un „drum 
expres” cu patru benzi de cir
culație), precum și de mo
dernizarea aeroportului de la 
Săulești.

Respectivele obiective de 
investiții au intrat în atenția 
autorităților județene încă de 
la începutul anului, când au 
fost demarate primele acțiuni 
pentru obținerea acordurilor 
necesare și găsirea investito
rilor interesați de finanțarea 
acestora.
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• Executați. Gruparea liderului al-Qaidaîn 
Irak, Abu Mussab al-Zarqawi, a anunțat, 
miercuri, pe un site Internet, că i-a executat 
pe cei doi diplomați algerieni, răpiți la 
Bagdad.

• încă 9 arestați. Poliția britanică a arestat, 
ieri dimineață, alte nouă persoane, în cadrul 
unor raiduri antitero, în Tooting Broadway, 
în sudul Londrei. Știrea a fost făcută publică 
în timp ce poliția continuă interogatoriul u- 
nuia dintre presupușii atacatori de la Londra.

în Irak, cât timp va fi necesar

Lege antitero
Paris (MF) - Franța va 

adopta, în septembrie, 
un proiect de lege pri
vind lupta antiteroristă, 
dar acesta nu va conține 
nici o prevedere care să 
autorizeze poliția să des
chidă focul, cu excepția 
situațiilor de legitimă 
apărare, a declarat pre
mierul francez, Domi
nique de Villepin.

„Nu este vorba în nici 
un caz de punerea în 
discuție a principiilor 
fundamentale ale statu
lui nostru de drept”, a 
precizat de Villepin, în 
cea de-a doua conferință 
de presă susținută după 
numirea șa în funcție.

Spre deosebire de si
tuația din Marea Bri- 
tanie, „forțele de ordine

Vladimir Putin
(Foto: EPA)

Acțiuni 
preventive
Moscova (MF) - Pre
ședintele rus, 
Vladimir Putin, a 
cerut Ministerului de 
Interne să organizeze 
operațiuni preventive 
împotriva teroriștilor. 
„Măsurile adoptate 
de Ministerul de 
Interne în acest 
domeniu trebuie să 
fie de natură preven
tivă", a dedarat Putin 
în cadrul unei reuniu-
ni cu oficiali de rang 
înalt din Cadrul Minis-
Ierului. Președintele 
Putin a declarat că 
ultimele evenimente 
care au avut loc la 
nivel mondial con- 

că tero- 
conti-

franceze nu vor primi 
nici o autorizație de a
trage, 
cu

cazuri
lor 
de 
legitimă 
apărare”,
a spus el.

IRA încetează lupta armată
Belfast (MF) - Armata Republicană Irlan

deză a anunțat că a depus armele ieri, la 
ora locală 16.00 (18.00, ora României), 
informează Sky News.

O declarație oficială a IRA precizează că 
gruparea paramilitară va înceta lupta 
armată și se va concentra asupra găsirii 
unor soluții pașnice.

Declarația solicită tuturor membrilor 
IRA „să contribuie la dezvoltarea unor pro
grame strict politice și democratice, re
curgând numai la mijloace pașnice”.

Conducerea Armatei Republicane Irlan
deze a precizat că a invitat reprezentanți 
ai Bisericilor protestantă și catolică să 
urmărească dezarmarea efectivă a mili- 
tanților.

Martin McGuiness, negociatorul șef, și Gerry 
Adams, președintele Sinn Fein, aripa politică 
a IRA. (Foto: EPA)

Risc de atentate
Londra (MF) - Ian Blair, șeful poliției lon

doneze, a avertizat că există în continuare 
riscul comiterii unor atacuri teroriste, 
informează Sky News.

Sir Ian Blair a apreciat că atentatele 
eșuate de la 21 iulie, de la Londra, nu tre
buie considerate drept o slăbire a voinței 
teroriștilor de a continua lupta.
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■ Băsescu: Cei aproxima
tiv 860 ae militari români 
vor fi menținuți în zonă 
până când va fi nevoie.

București (MF) - România 
își va menține cei aproxima
tiv 860 de militari trimiși în 
Irak până'când autoritățile de 
la Bagdad vor reuși să asi
gure singure securitatea țării 
lor, a declarat, ieri, președin
tele Traian Băsescu la o întâl
nire cu reprezentanții presei 
străine la București, relatează 
AFP.

„Guvernul irakian nu poate 
în acest moment să mențină 
situația sub control fără aju
torul trupelor coaliției”, a ex
plicat Băsescu.

Președintele Traian Băsescu
(Foto: arhivă)

„Vom rămâne în Irak până 
când Guvernul irakian ne va 
cere să plecăm. Retragerea 
noastră se va face prin acord

cu ceilalți membri ai coa
liției”, a adăugat președintele.

Șeful statului a adăugat 
că nu ar fi realistă ipoteza 
potrivit căreia coaliția își 
va putea retrage contingen
tul din Irak la sfârșitul anu
lui 2006, așa cum era pre
văzut.

„O astfel de retragere ar 
risca să arunce țara într-un 
război civil, ceea ce ar fi un 
dezastru”, a subliniat Băses
cu.
România e pregătită

Pe de altă parte, președin
tele a opinat că este posibil 
ca România, la fel ca „indife
rent ce altă țară democra
tică”, să fie ținta unui atac 
terorist și a dat asigurări că

autoritățile sunt pregătite să 
facă tot ce este posibil pentru 
a împiedica o astfel de even
tualitate.

Totuși, a precizat Băsescu 
Bucureștiul nu are de gâw* 
să-și înăsprească legislația 
antiteroristă adoptând măsuri 
„ce ar putea limita drepturile 
civile”, așa cum au procedat 
mai multe țări vizate de 
terorism.

„Nu vom deschide calea că
tre abuzuri comise de poliție, 
așa cum se întâmpla în tim
pul regimului comunist”, a 
conchis Băsescu.

On www.bili
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Și-a depus demisia
București (MF) ■ Minis

trul Culturii, Mona Muscă, 
și-a depus demisia, ieri, din 
funcția de membru al Cabi
netului, așa cum a anunțat 
încă din cursul zilei de 
miercuri, a afirmat pur
tătorul de cuvânt al Guver
nului, Oana Marinescu.

Ea nu a făcut alte co
mentarii. Premierul Călin 
Popescu Tăriceanu și minis
trul Culturii, Mona Muscă, 
avuseseră o întrevedere de 
aproximativ 20 minute, 
înaintea ședinței de ieri a 
Guvernului, în Care pre

mierul a încercat să o con
vingă să renunțe la demi
sie. După această întreve
dere, atât premierul,, cât și 
ministrul Culturii au intrat 
în sala ședinței de Guvern.

Ieri dimineață, ministrul 
Culturii și Cultelor, Mona 
Muscă, și-a luat rămas bun 
de la angajații ministeru
lui, mulțumindu-le pentru 
colaborarea din cele șapte 
luni de mandat, și a pre
cizat că va gestiona în con
tinuare activitatea insti
tuției până va fi numit ofi
cial un nou ministru.

Transfer parțial de putere
Bagdad (MF) - Forța multi

națională ar putea transfera 
trupelor irakiene, până în lu
na decembrie, controlul asu
pra principalelor orașe, a de
clarat un oficial de la Bagdad, 
responsabil cu probleme de 
securitate.

„Credem că, până la ale
gerile din decembrie, va fi 
transferat controlul asupra 
unui număr de zece orașe 
importante și poate și al unor 
cartiere din Bagdad”, a de
clarat, miercuri, Muaffak al- 
Rubai, consilier pe probleme 
de securitate națională al pre
mierului irakian. Alegerile 
generale sunt programate să

se desfășoare la 15 decembrie.
Discuțiile privind transfe

rul securității către forțele 
irakiene figurau printre prin
cipalele probleme abordate în 
cursul vizitei de ieri a secre
tarului american al Apărării, 
Donald Rumsfeld, a adăugat 
oficialul irakian.

Americanii și irakienii au 
stabilit o comisie mixtă car* 
urmează să elaboreze criterii 
ile de retragere a trupelor 
americane, după ce au trans
ferat forțelor naționale res
ponsabilitatea securității în 
anumite orașe, au anunțat, 
duminică, surse oficiale din 
ambele țări.

16 bombe
■ II

' Londra (MF) - Poliția bri
tanică a descoperit 16 bombe 
într-un autoturism care fus
ese utilizat de autorii aten
tatelor de la 7 iulie.

Autoturismul a fost des
coperit lângă o gară din Lu
ton, la cinci zile după pro
ducerea atentatelor soldate cu 
moartea a 56 de persoane.

Informația a fost difuzată 
de canalul de televiziune 
ABC, care a precizat că an
chetatorii au găsit în mașină 
materiale explozive și bombe 
ce aveau în componență cuie.

Una dintre imagini înfă
țișează o bombă de forma u- 
nei sticle din care ies cuie de 
dimensiuni mari.

Vehiculul fusese abandonat 
într-o parcare, anchetatorii 
bănuind că acesta urma să fie 
preluat mai târziu de către 
atentatori. Autorul exploziei 
de la stația Aidgate, Shehzad 
Tanweer, este bănuit că ar fi 
închiriat autoturismul în care 
se aflau materialele explozi
bile artizanale împachetate în 
folie de plastic.

Protestatari palestinieni printre rămășițe arse în urma ciocnirilor care au avut Ioc 
între armata israeliană și palestinieni ieri, într-un sat la vest de Ramallah. (Foto: EPA)

Legături între atentatele din Egipt
S între atacurile din 
Sharm El-Sheikh și Taba, 
serviciile de securitate 
au stabilit legături.

Cairo (MF) - Serviciile de 
securitate egiptene au stabilit 
o legătură între atentatele 
comise la sfârșitul săptămânii 
trecute la Sharm El-Sheikh, 
soldate cu 88 de morți, și un 
atac comis în octombrie 2004 
în stațiunea Taba din Sinai, 
relatează AFP.

„Criminaliștii au afirmat 
că explozibilii folosiți în

atacurile de la Sharm El-She
ikh conțin o cantitate mare 
de substanțe similare celor 
utilizate la Taba”, au declarat 
surse din serviciile de secu
ritate.

„Autorii atentatelor de la 
Sharm El-Sheikh au, foarte 
probabil, legături cu persoa
nele responsabile pentru ata
curile de la Taba”, au adăugat 
sursele citate.

Cotidianul guvernamental 
al-Ahram a anunțat că pak
istanezii bănuiți, în primă 
instanță, de participare la ata
curi erau, în realitate, imi

granți intrați ilegal în țară.
„Pista pakistaneză”, dez

mințită marți oficial la Cairo, 
a fost abandonată, iar anche
tatorii cred acum că atacurile 
au fost comise de aceeași gru
pare care a fost implicată și 
în atentatele din stațiunile 
Taba și Nouieba, soldate cu 34 
de morți.

„Toate indiciile arată că 
strategia aplicată la Sharm 
El-Sheikh este conformă cu 
cea folosită la Taba, în pri
vința momentului exploziilor 
și a țintelor vizate”, a precizat 
sursa citată.

Eliberați 
din funcție

București (MF) - Pre
ședintele Traian Băses
cu a semnat decretele de 
eliberare din funcția de 
judecător la înalta Curte 
de Casație și Justiție 
pentru Alexandra Viori
ca Cochineșcu, Georgeta 
Onica, Măria Roșu și 
Petre Similean. Decre
tele de eliberare au fost 
semnate având în ve
dere cererile trimise în 
acest sens de către 
aceștia CSM.
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• Aparate foto. Hunedorenii manifestă un 
interes deosebit pentru aparatele foto digi
tale. „în medie vindem 10 bucăți lunar, la 
prețuri ce variază între 150-200 de euro", 
declară Nicolae Bodea, manager Reflex Com
puters Deva. (C.P.)

vineri, 22 iulie —l - Un tânăr de 20
—1 de ani a fost prins 

în flagrant în timp ce încerca să fure tele
foane mobile.1-------------------------------------------, - în primele șase

| sambata, 23 iulie | |unj ale acestui an, 

din o sută de 
hunedoreni, cel puțin unul a fost cercetat 
de poliție.

- Fiica viceprimaru- 
lui din Hațeg a 

prejudiciat o firmă cu peste 200 milioane 
de lei.
- Patru tineri au fost prinși în flagrant, cu 
cârduri false, în timp ce încercau să fure 
dintr-un bancomat.
- O familie din comuna Teliuc a suferit o 
toxiinfecție alimentară de la un pepene.

luni, 25 Iulie

- Un mormânt din 
preajma anului 

1000 a stârnit entuziasmul arheologilor. 
- Specialiștii au emis avertizări privind 
apariția dăunătorilor la legume și fructe.

marți, 26 iulie

1

V

T

miercuri, 27 iulie - După ce a filmat 
cu telefonul mobil 

cum sunt prinși câinii comunitari, Zorica 
Hoșca a fost sechestrată de polițiști.
- BNR a emis norme de limitare a riscului 
în cazul cetățenilor care iau împrumut.

- După ce au fost 
deversate în râul 

Strei, în zona orașului Simeria, produse 
petroliere, instituțiile abilitate s-au trezit 
abia după o zi să ia măsuri.

joi, 27 iulie

Indemnizația la rectificare
Vorța (C.P.) - Crăciun Bisorca și soția 

acestuia sunt nemulțumiți din cauza faptu
lui că de aproape două luni Primăria 
Comunei Vorța nu le-a mai achitat indem
nizațiile destinate persoanelor cu handicap. 
Cei doi locuiesc în satul Valea Poienii și 
prezintă diferite grade de handicap.
Explicația autorităților

„Avem restanțe la plata acestor indem
nizații din cauza lipsei de fonduri. Nu este 
o chestiune de rea-voință. în ianuarie 2005 
am avut înregistrați la primărie trei asis
tenți personali. Pentru ei am avut alocate, 
pentru întreg anul, 90 de milioane de lei. Pe 
parcurs, numărul asistenților a crescut, 
ajungând la opt. Dar suma a rămas aceeași. 
Așteptăm rectificarea de buget ce va avea 
loc în luna august. Am solicitat Consiliu
lui Județean să ne aloce circa 250 de mi
lioane de lei. în momentul în care vom pri
mi banii le vom achita indemnizațiile 
restante”, a declarat Virgil Miclăuș, secre
tarul Consiliului Local al comunei Vorța.

CM}»

Emoții mari, de 
fiecare dată, pentru 
candidați! Ia șoferie 
mai ales după ce 
codul rutier a 
înăsprit pedepsele 
pentru orice abatere. 
Polițiștii hunedoreni, 
în urma acțiunilor și 
controalelor efectu
ate în ultimele 24 de 
ore, au aplicat 185 
amenzi la legea cir
culației, din care 32 
la regimul de viteză, 
s-au ridicat în vede
rea suspendării 5 
permise de condu
cere, din care 1 pen
tru alcool și s-au 
reținut 3 certificate 
de înmatriculare.

(Foto: Traian Mânu)

Crimă înfiorătoare la Grid
■ O tânără de 13 ani 
a fost ucisă cu bestiali
tate într-o pădure din 
apropierea satului Grid.

MlHAELA TăMAȘ____________________

mlhaela.tamas4lnf0rmmedla.ro

Grid - în timp ce se afla la 
cules de ciuperci prin pădure, 
cu bunica ei, Roxana T. s-a 
rătăcit prin pădure și a fost 
găsită abia ieri, de polițiști și 
localnici, la două zile de la 
dispariție. Tânăra a fost 
găsită ieri dimineață de o pri
etenă, într-un tufiș din 
pădure. „M-am rugat la Dum
nezeu, când am plecat să o

caut, să mă ajute să-mi găsesc 
prietena și să mă îndrume pe 
drumul cel bun. După ce m- 
am plimbat mai mult timp 
prin pădure în căutarea ei, 
am văzut un tufiș lângă mine 
și parcă ceva mă îndemna să 
mă uit acolo. Am dat frunzele 
la o parte și i-am văzut picioa
rele, dar nu am avut curajul 
să mă uit mai îndeaproape”, 
povestește îngrozită Alina 
Ivanco, prietena Roxanei.
Urmează cercetări

Corpul fetei a fost ridicat 
de medicii legiști, și urmează 
să se stabilească cu exactitate 
cauzele și împrejurările în 
care tânăra a fost ucisă. „Nu

ne putem pronunța asupra 
cauzelor exacte și împre
jurărilor în care tânăra a fost 
ucisă, decât după ce vom efec

tua analizele medico-legale”, 
afirmă șeful Serviciului de 
Medicină Legală Deva, Dan 
Mărculescu.

Bunica fetei e îngrozită de întâmplarea petrecută

Centru Agricol născut pe ruine
■ DADR a primit apro
barea pentru începerea 
reparațiilor la Centrul 
Agrico din Hunedoara.

Loredana Leah_______________
toredana.lelh4inf0nnmedia.ro

Hunedoara - Clădirea care 
a funcționat până în anul 
1990 ca Centru Agricol la 
Hunedoara este astăzi o 
adevărată ruină. După înc
etarea activității Centrului 
Agricol, nimeni nu a mai fost 
interesat în a-i asigura o cât 
de mică pază și în doar 15 ani 
clădirea arată de parcă ar fi 
nefolosită de câteva secole.

Tot ce putea fi valorificat a 
fost furat fără ca nimeni să

intervină. Centrul Agricol de 
la Hunedoara are în patri
moniu o clădire de 1600 mp, 
iar curtea aferentă, unde au 
fost construite mai multe 
garaje iar unele firme au 
deschis aici un adevărat 
punct de lucru, măsoară 4500 
mp.
Liber la reparații

Actuala conducere a Di
recției Agricole Hunedoara, 
proprietara de drept a Cen
trului Agricol, a făcut demer
surile necesare și a primit 
aprobarea din partea Minis
terului Agriculturii pentru 
începerea reparațiilor. „în 
funcție de cât de repede va fi 
găsită sursa de finanțare, 
vom întocmi studiul de fe

zabilitate și proiectul, pentru 
ca în cel mai scurt timp să 
începem lucrările de 
reparații”, afirmă directorul 
DADR Hunedoara, loan 
Simion.

Clădire devalizată

Puțini au rămas
Deva (M.T.) - în urma 

concursului organizat 
pentru ocuparea celor 40 
de posturi vacante în 
cadrul IPJ, dintr-un 
număr de 310 candidați 
pentru posturile de a- 
genți și ofițeri, au reușit 
să promoveze examenele 
doar patru. Concursul a 
avut loc în 26 și 27 iulie 
și a constat în evaluarea 
performanțelor fizice, ve
rificarea abilităților de 
utilizare a PC-ului, cu
noașterea unei limbi 
străine, susținerea unui 
test-grilă și un interviu. 
Pentru a fi admis, fiecare 
candidat trebuia să ob
țină nota finală 7.

ARTICOL PUBLICITAR

DIGITALMARKET - NOUL MAGAZIN VIRTUAL IT
TOP TECH a lansat de curând pe Internet site-ul www.digitalmarket.ro, cel 

mai nou magazin de vânzări IT on-line. Aici puteți găsi notebook-uri, sisteme 
și componente hardware, imprimante, software, aparatură foto-video, multi
media, telecomunicații, consumabile etc. 
Vizitatorul site-ului va aprecia prețurile 
excepționale, promoțiile și ofertele spe
ciale. Navigarea este extrem de rapidă, 
iar modalitatea de cumpărare este ușoară 
și la îndemâna oricui. Comenzile sunt 
onorate oriunde în țară.

Sorin Nădăban, directorul general al 
Top Tech, declară: „Am considerat 
interesant domeniul vânzărilor on-line și 
de aceea am lansat acest site sub forma 
unui magazin virtual de produse IT. 
Majoritatea prețurilor sunt cele mai mici 
posibile în România, iar ușurința cu care 
un cumpărător poate face comenzi a fost 
unul dintre criteriile principale de 
realizare a site-ului. Nu pot decât să vă 
invit să tastați www.digitalmarket.ro și 
să vă convingeți”.

Advertismg
agenție de publicitate

mlhaela.tamas4lnf0rmmedla.ro
toredana.lelh4inf0nnmedia.ro
http://www.digitalmarket.ro
http://www.digitalmarket.ro
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1992 - A murit Lucia Demetrius, prozatoare, poetă, tra
ducătoare și autoare dramatică („Trei generalii", 
„Tinerele", „Marea fugă", „Flori de hârtie") (n. 
29.11.1910)___________ ' __________________________

1925 - S-a născut Carmen Stănescu, actriță la Teatrul 
Național. A avut roluri în teatru și în filme (.Bădăranii", 
„Locomotiva", „Leul în iarnă")__________________________
1895 - S-a născut Victor Ion Popa, dramaturg șl proza
tor (piese: „Ciuta, „Mușcata din fereastră", „Cache, 
lanche și Cadâr" ) (m. 30.03.1946)
1856 - A murit Robert Schumann, compozitor fa. 1810)

29 iulie Sf. Mucenici: Calinic, 
Mamant și Veniamin; Sf. Mc. Teodota 
cu fiii săi (icoana Calinic) (Foto: Arhiva)

’ȚHUHfiTI

Energie electrică____________________________________
Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice:
08.00-15.00 Zona Ilia: Lunca Glodului, Glodghilești, 
Runcșor, Brădățel, Petrești, Godinești, Zam, Tămășești, Cer- 
bia, Almaș Săliște, Deleni, Valea, Micănești, Pogănești, 
Almășel

Gaz metan________________________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 Str. Centuria, I. Slavici, Barbu Lăutaru

Apă____________________ _ ________________ ___
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-15.00 Str. Bucovinei; P.T.3, zona înaltă, afectează 
bl. K1, K2, K3

■Esxm
7:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
7:15 Patrimoniul universal al
□ omenirii 

7:45 and minute 
de cultură 

8.-00 Portul miracolelor 
930 Sănătate 

pentru toți 
930 Teleshopping 

10:00 Misteriosul 
0JohnDoe 

1130Felidty 
11:55 Euro - Dispecer 
12:00 Zestrea 

românilor 
1330 Stideții 
1330 Desene

H animate: Boo 
1430 Jurnalul TVR Sport 

Meteo 
1430 Teleshopping 
1500 Tribuna Partidelor Par

lamentare 
1530 România politică 
16:00 Debut 50 plus 
17:00 Natație: CM de ia 

Montreal 
1730 Interes general 
1900 Jurnalul TVR. Sport.

. Meteo

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

9:15 Tânăr și neliniștit. Cu:
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

10:15 Destine răscumpărate 
11:15 Tu ești, tu câștigil 
12:15 De râsul lumii 
13:00 Știrile PRO TV 
13:45 De râsul lumii 
14:15 Punctul zero (acțiune.,

H coprod., 1995) Cu: Dar
by Hinton, Kathleen 
Kinmont, Brian McNa
mara, Viorel Andrees- 
cu, George Alexandru. 

16:00 Tânăr și neliniștit Cu:
B Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Nicole Thomas Scott 

1730 Știrile PRO TV 
17:45 Tu ești, tu câștigil 

Emisiune de divertis
ment 

18:55 Știrile
Sportive 

1930 Știrile PRO TV Sport
Vremea

20300 Un american liniștit
J3 (dramă, coprod., 2002) 

Cu: Michael Caine, 
Brendan Fraser, Do Thi 

! Hai Yen, Rade Serbedzi- 
ja, Tzi Ma, Robert Stan
ton, Holmes Osborne. 
Războiul din Vientam, 
1952.

21:55 Orcul 
Soarelui

2235 Sta (hunter 
2330 Jurnalul

TVR Sport. 
Meteo

23:15 Miss World 
'România

2320 Dincolo 
(5 de soare (dramă, 

coprod., 2001)
130 Natație: CM de ia 

Montreal (live)
330 Jurnalul 

TVR Sport Meteo 
" .luare)

MftStele...

2030 Furtuna perfectă
S3 (acțiune, SUA 2000) 

Cu: George Clooney, 
Mark Wahlberg, Diane 
Lane, John C. Reilly, 
William Fichtner. Un 
film bazat pe fapte 
reale. în toamna lui 
1991, o ambarcațiune 
care, sfidând parcă 
legile naturii, scapă din 
confruntarea unor fron
turi atmosferice care au 
format o furtună de o 
adevărată ferocitate.

2330 Umbra lui Bones (hor-
Oror, SUA 2001) Cu: 

Snoop Dogg, Pam Gri
er, Michael T. Weiss, 
Clifton Powell.

130 Știrile PRO
TV (reluare) 

230 Furtuna perfectă (r) 
430 Destine

> J > J > W w w W v w w W « w W V w » w w V « * V-W V V w W V W V V b'b W k

21 mart.-20 apr.

Fiți mal prudent, chiar dacă aveți impresia că totul e foarte 
simplu. Aveți ocazia să vă împăcați eu persoanele care v-au 
criticat mereu.

21.apr.-20 maii________________ ____ _

Sunteți mai obosit ca de obicei, vă ocupați mai mult de 
dar veți avea parte de surprize plăcute. Sunt posibile fluc-' 
tuații financiare.

21 mai-20 iun. ____________________ __________

La serviciu e posibil să aveți o neînțelegere. Nu insistați dacă 
nu reușiți s-o rezolvați. Colegii vă sprijină, dar faceți mai 
multe singur.

21 iun.-20 iul. ' _________________________ S__  i!

Entuziasmul dv face o bună impresie unei perșoane de sex 
□pis. Vi se fac complimente, pe care, însă, nu e cazul să le 
luați în serios.

21iul.-20 aug.__ _____________ ...__________

Forma fizică și psihică e bună. Verva, puterea de convingere, 
entuziasmul dv îi molipsesc pe cei din jur. Vi se apreciază 
opiniile.

21 aug.-20 sept. ______ .

Vă incită misterele. Nu pierdeți nici o ocazie de a vă a profun
da cunoștințele. Ziua e favorabilă unui împrumut.

21 sept.-20 oct. _____ ____________;__________ _ ___

Apatia vă poate provoca probleme de cuplu. Nu vreți decât 
să nu faceți nimic. Un prieten vă poate da sfaturi utile 
pentru o afacere.

21 oct.-20 nov.__________ __________________________ t

'mRJi Qptimismul dv 0 pune fa încurcătură pe partenerii care nu 
vă prea cunosc și vă cred toate promisiunile. Primiți teiefor 
ne și musafiri nepoftiți. /

21 nov.-20 dec.__  __ ____ _____

O persoană apropiată, din anturaj, vă scoate din sărite cu 
pretenții exagerate și cereri realmente neaceeptabile.

Soluția integramei din 
numărul precedent: S - 
F - FII - BOTINE - AC

ȘIRETURI . -
DOGARIE - Z - NAVA - 
DAM - FIR - SS - CE
- U - IM - TOC - SO - 
IMINEI - PAROL - PM
- PITIC - UTA - NU - 
ATLAS - IC - NS - ULEI
- ETERN - EROI.

6:10 în gura 
presei

7.-00 Obervator Sport Cu: 
Sanda Nicola 

8:00 In gura presei (r) 
930 America's

Funniest 
Home Video 

930 Anastasia 
1030 Concuis 

interactiv 
1230 îngerul
0 păzitor 

1330 Observator 
1345 Cel mai tare 

din parcare (r) Divertis
ment 

1630 Observator 
16:45 Vtvere-
0 A trăi cu pasiune (Italia, 

2002). Cu: Edoardo 
, Costa, Giorgio Ginex, 

Edoardo Velo, Giuditta 
Saitarini, Lorenzo Ciom- 
pi, Donatella 
Pompadur 

1730 Anastasia 
1930 Observator Sport 

Meteo. Cu: Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță

2030 Cursă tontraaometru
« (acțiune, coprod., 2002) 

Cu: Paul Blake, Kimber
ley Davies, Jerome 
Ehlers, Nick Tate, Anto
nio Sabato Jr. Eve Lam
bert (Kate Beahan), 
șeful unei organizații 
ecologiste cunoscută 
sub numele de Earth 
Defense League, 
formează o echipă care 
să fure un material 
folosit de guvern la fab
ricarea armelor chimice. 
Ea vrea să dea o 
declarație prin care să 
atragă atenția asupra 
pericolului care 
planează asupra tuturor 
oamenilor.

2230 Ciao, Darwin I Emisiune 
de divertisment

ACASĂ

Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 227091
Informații CFR_________212725

Urgențe____________________ 112
Pompieri___________________ 981

Jandarmerie_______________ 956
Poliție______________________955

O.J.P.C. HD 214971

730 Jesus (r) 
8:15 Culoarea păcatului (r) 
9:15 Mama vitregă
0 (reluare) 

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

0 frumoasă Cu: Natalia 
Streignard (Valentina 
Villanueva Lanz), Juan 
Pablo Raba (Orestes Vil
lanueva Mercouri), Hilda 
Abrahamz (Olimpia 
Mercouri de Villanueva), 
Flavio Caballero (Juan 
Angel Villanueva), 
Emma Rabbe (Tza Tza 
Lanz), Norkis Batista 
(Chiquinquiră Lorenz 
Rivero)

14:15 Legături 
0 de familie

15:30 Jesus 
1630 Luna 
1730 Poyeștiri adevărate -

Emisiune cu povești 
reale despre viață. 

18:05 Vremea
de Acasă 

18:10 Pariul Iubirii

2030 Mama vitregă
2130 Ciocolată cu piper Cu:

ElMurilo Benicio (Danilo), 
Mariana Ximenes (Ana 
Francisca, Mariana da 
Silva Canto e Mello), 
Prisdla Fantin (Olga 
Gonțalves), Elizabeth 
Savalla (Jezebel), Drica 
Moraes (Mârda) 

2330 Culoarea păcatului 
030 Legături de familie 
130 Pweștiri adevărate 

(reluare)
1(30 Ciocolată cu piper 
£30 De 3x femeie (r) 
530 îndoiala (r) Cu: Silvia 
0 Navarro, Victor

Gonzălez, Sergio Busta
mante. "La Duda" este 
povestea marii iubiri 
dintre Victoria (Silvia 
Navarro) și Gabriel 
(Omar Germenos), o 
iubire înconjurată de 
trădare, ambiție,

21 dec.-20 ian. _. _____  ______________

E posibil să vă loviți de piedici puse în calea dv de persoane 
invidioase. Veți avea puterea să vă impuneți.

21 ian.-20 febr.

Intuiția vă ajută să nășiți o modalitate originală de a face o 
schimbare la locul de muncă. Dar trebuie să faceți un com
promis cu șeful dv.

21 febr.-20 mart.

E necesar să fiți mal prudent, chiar dacă vi se pare că totul 
e simplu. Nu vă puteți stăpâni starea de neliniște, deși nu 
aveți motive.

730 Sărută-mă, 7:00 Teleshopping
730 NewsBprostulel

830 Teleshopping
830 CeZAR și 

Tipar
9:00 Rebelii 

1030 Tonomatul 
de vacanță 

1130 Cinci minute 
de cultură 

11:45 Pasiuni 
1235 EURO 

Dispecer 
124Q Cum se judecă în 

0 Queens 
1330 Teleshopping 
14:00 Desene 

animate 
1430 Fiica

0 oceanului 
15:00 împreună 

In Europa 
16:00 Călătorii

13 de suflet 
1630 Sabrina 
1730 Rebelii 
1830 Cirque 

duSoleil 
1830 Auto 

Club 
1930 Soția lui Lorenzo

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

tru România
i 22:15 Rătăcirile dragostei
1 Hfoomedie romantică, 

SUA 1998)
2345 Poduri peste ape sed 

BCu: Cate Blanchett, 
Ernie Dingo, Justine 
Saunders. Regia Julian 
Pringle, Scott Hartford 
Davis, Paul Faint, Kate 
Woods.

(£35 Bugetul meu (r)
120 Dragul de 
0 Raymond (r)

150 Prețul dreptății 
«(acțiune, SUA 1992) 

Cu: Bunta Sugawara, 
trie Lutes, David Carra- 
dine, George Kennedy, 
Jerem Goodwin, Wesley 
H. Clark, John Fiore, 
Peter Kovner. Film de

0 Radio 
7:55 Sport cu 

Fiorentina 
8:00 Teleshopping 
8:35 Sunset
0 Beach

9:25 Dragoste 
Bși putere 

10:00 Kensky
Show 

11:00 Monica 
Prezintă 
Monica Puiu 

1235 Teleshopping 
12:35 Bani

la greu 
13:30 Teleshopping 
1430 Sunset 

0 Beach 
15:00 Dragoste

Bși putere 
16:00 Anotimpul 

mireselor 
î 1620 Roseanne 

16:55 News
B Radio 

17:30 Cash Taxi 
1830 Focus 
19:00 Documentar 

2030 Dincolo de limite 
2130 Vindecări 

miraculoase 
2230 Cash Taxi 
2230 Trăsniți în NATO 
2330 Marele 

tJ Gatsby
(dramă, SUA 1974) Cu: 
Robert Redford, Mia 
Farrow, Brace Dem, 
Karen Black, Scott Wil
son, Sam Waterston, 
Lois Chiles, Roberts 
Blossom, Patsy Kensit 
Long Island, 1922: mil
iardarul Gatsby, 
Imbogajit brusc și 
dubios după război, nu- 
și poate înfrânge pasi
unea pentru femeia care 
l-a părăsiț măritându-se 
cu un altul și pentru 
care moare stupid.

130 Focus
230 Bani la greu 
330 Clubul

630 Ce zi federal (Corne
ll die, Danemarca, 2004) 

7:40 Eroul orașului (Dramă, 
13 SUA 2002)

930 Un bărbat multiplicat 
Q (Comedie, SUA 1996) 

11:30 Misterul libelulei (SF,
, BSUA, 2002)

13:15 Tandrețea cailor sălbatid 
S (Dramă, Canada, 2002)

14:50 Pirații din Caraibe: Bles- 
H temui Periei Negre 

(Aventuri, SUA 2003)
17:15 Joey Ep. 23-Joey și 

0 despărțirea
1740 Tom și Thomas (Aven- 

Hturi, Olanda, 2002)
19:30 Cinema, cinema, dne- 

; 0ma Episodul 31
20:00 Cel mai căutat din Ma-

i H Hxi (Comedie, SUA 
2003) Cu: Taye Diggs, 
Jamie Kennedy

2130 Dragoste cu preaviz 
H (Romantic, SUA 2002) 

Cu: Sandra Bullock 
s 23:10 Misterul libelulei 

13 (SF, SUA 2002) Cu: 
Kevin Costner

130 Conseanț Thriller, Ger- 
H mania, 2003) Cu: Ar

mand Assante, Lola Glau- 
dini, Rick Schroder, Dan
ny Keogh, Nadia 
Kretschmer, G. Swanby. 
Regia A. Hickox

TV SPORT

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

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

1030 Umbrele trecutului 
(western, SUA 2004)

12.15 Cântece de dragoste 
(dramă, SUA, 1999)

14.00 Fiicele lui McLeod (s) 
1445 Domnișoarele de 

onoare (dramă, SUA 
1989)

! 1630 Da, dar mai degrabă ba 
(comedie romantică, 
Canada, 2004)

18.15 Umbrele trecutului 
(western, SUA 2004, r)

20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Câinele din Baskerville 

(polițist Canada, 2000) 
2245 Jordan (s) 
2345 Aburii beției (dramă, 

SUA 1998). Cu: Rosan
na Arquette, Paul 
Hogan, Judge Reinhold.

0930 Știrile TV Sport 0930 Fot
bal Spania: Betis Sevillia - Mala- , 
ga 1030 Știrile TV Sport 1130

‘ Rugbi Totali 1330 Știrile TV Sport 
13:15 Fotbal Potugalia: Sporting 
Lisabona - Benfica 1430 Știrile TV 
Sport 14:10 Folbal: Aston Villa -

i Manchester United 1830 Știrile 
, TV Sport 1930 Box profesionist
i Legea pumnului 2045 Știrile TV 

Sport 2130 Bodyguard 2330 
Fiarele noppi: Rnala K10030 Știr
ile TV Sport 0030 Faceți jocurile! ; 
Pocher 0130 Fotbal: Real Madrid '

■ - Tokyo Verdy. Clubul spaniol de 
fotbal Real Madrid va efectua un 
turneu în Statele Unite cu 24 de

DISCOVERY
07.00 Secretele aviației 

viitorului
08.00 Lumi dispărute
09.00 Mangustele prezentate 

de Nigel Marven
10.00 Mega-războaie cu fiare ' 

vechi
11.00 Confruntarea fiarelor
12.00 Vânătorii de mituri
13.00 Secretele aviației 

viitorului
14.00 Lumi disparate, Troia 
15.00 Mangustele prezentate 

de Nigel Marven
16.00 Mega-răzbaie cu fiare 

vechi
jucători, începând cu data de 16 i 1730 Motociclete americane 
ii4b a anuntat rUml madrilen. 1830 Avioane
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• Angajări. Managerii firmelor din industrie, 
construcții, comerț cu amănuntul și servicii 
estimează pentru perioada august-octombrie 
majorarea prețurilor din aceste sectoare,

-< concomitent cu tendința de creștere a activi
tății. Noi angajări se vor face numai în

V domeniul construcțiilor. (C.P.)

• Economii. La data de 30 iunie, economi
ile populației au înregistrat o creștere de 
33,1%, față de 30 iunie 2004. Creditul 
neguvernamental a avansat, în perioada 
iunie 2005-iunie 2004, cu 39,3%. (C.P.)

Practicarea 
profesiei de frizer 
sau coafeză nu 
este deloc simplă. 
Pe lângă 
îndemânare, 
aceștia trebuie să 
aibă imaginație, 
să cunoască 
ultimele noutăți 
In domeniu, dar 
mai ales să aibă 
bun-gust. Tarifele 
practicate pentru 
un tuns variază 
intre 100000 și 
150000 de lei, tn 
vreme ce costul 
unei coafuri, 
sofisticate ce-i 
drept, poate 
ajunge și până la 
un milion de lei.

(Foto: Traian Mânu)

Depozite pentru materiale

Pensia din Germania
București (C.P.) - Contribuțiile sociale la 

fondurile din Germania pot fi recuperate de 
lucrători doar în cazul asigurării de pensie 
și numaidupă doi ani în care nu au mai 
contribuit la fondul de pensie din Germa
nia. Recuperarea se face prin solicitare indi
viduală către instituția la care persoana 
respectivă a fost asigurată. Persoanele care 
vor contribui la asigurările sociale din Ger
mania vor putea beneficia de stagiile de coti
zare respective, având în vedere viitoarea 
intrare în vigoare a Acordului privind secu
ritatea socială între România și Germania. 
Departamentul pentru Muncă în Străinătate 
din cadrul MMSSF informează că asigu
rările de sănătate variază în funcție de Casa 
de Sănătate la care persoana este asigurată 
și tipul de asigurare.

Claudia Goebel, una dintre angajatele 
concernului DaimlerChrysler, amplasează 
logo-ul Mercedes, pe unul dintre modelele

■ Deschiderea unui 
astfel de depozit poate 
fi profitabil în condițiile 
relansării construcțiilor.

Clara Păs___________________
clara.paseinfannmed ia.ro

Deva - Trendul ascendent 
al afacerilor din acest dome
niu a dus la apariția a 
numeroase depozite care oferă 
clienților tot ce este necesar 
pentru construcția ori ame
najarea unei locuințe. Con
curența în domeniu este rela
tiv mare, iar investițiile pe 
măsură. Dar și cererea este la 
fel de ridicată, dat fiind faptul 
că în ultimii ani numărul 
celor cu posibilități financia
re de a-și construi propria 
casă este tot mai mare. Apoi 
relansarea creditului imobili
ar a permis mai multor fa
milii să-și cumpere o locuință,

Mercedes E-CIass. (Foto; epa)

Pianul medii
ci, - JVw L'J’u.. -

Cartofi 8000-10000 lei/kq
Morcovi 20000 lei/kq
Pătrunjel 5000 lei/leqătura
Ceapă 10000 lei/kq
Varză 15000 lei/kq
Fasole verde 20000 lei/kq
Usturoi 45000 lei/kq
Roșii 30000 lei/kq
Ardei 25000 lei/kq
Conopidă 30000 lei/kg
Castraveți 20000 lei/kq
Vinete 25000-35000 lei/kq
Porumb pentru fiert 5000-7000 lei/bucata

Societatea Preț Variație

Bani pentru 
centrale

Deva (C.P. ) - Ordonan
ța de Urgență emisă de 
Guvern prevede că fami
liile care vor să-și insta
leze centrale termice vor 
primi ajutor de 1.000 
RON, dacă venitul pe 
membru de familie este la 
nivelul salariului minim 
pe economie. Familiilor 
care vor să-și înlocuiască 
arzătoarele vechi cu une
le automatizate, statul le 
oferă 200 RON, dacă ven
itul pe un membru de fa
milie este cât salariul mi
nim pe economie. 

căreia fiecare intenționează 
să-i aducă propriile îmbu
nătățiri în materie de ame
najări interioare, în funcție 
de gusturi și posibilități fi
nanciare.
Specializat sau general

Atunci când intenționezi să 
te lansezi în acest domeniu 
este important să ai în spate 
un colaborator. E vorba de un 
producător de materiale de 
construcții. Avantajele sunt 
multiple. Acesta îți poate 
oferi sprijin logistic în afa
cere. Și tot el este cel care 
suportă cheltuielile de publi
citate pentru promovarea 
produsului. Este adevărat că 
depinde de capitalul inițial al 
fiecăruia încotro își va ori
enta afacerea. Dacă dispuneți 
de sume mai mici se reco
mandă deschiderea unui de
pozit specializat, cum ar fi 
cele pentru materiale desti

Evazioniștii, în zeghe!
Deva (C.P.) - Legea pentru 

prevenirea și combaterea eva
ziunii fiscale va intra în vi
goare peste o lună. Evaziunea 
fiscală este pedepsită cu în
chisoarea.

Sunt considerate evaziune 
fiscală: sustragerea de la 
verificări prin nedeclararea 
corectă a sediului firmei, în
registrarea în contabilitate a 
unor operațiuni fictive, dis
trugerea unor acte contabile 
sau a memoriilor aparatelor 
de taxat.
Minim șase luni

Cea mai ușoară pedeapsă 
cu închisoarea este de 6 luni 
și se aplică în cazul în care 
se refuză nejustificat pre

nate amenajărilor interioare, 
în acest caz suma ce trebuie 
investită la început este dd 
aproximativ 15000 de euro.
Extinderea afacerii

Dacă se intenționează com
ercializarea unor materiale a- 
duse din import, inclusiv des
chiderea unui showroom, a- 
tunci valoarea capitalului 
inițial se triplează.

Profitul brut lunar al aface
rii se situează undeva la 100 

Datai» afacerii
/Zi j.irjjjjj.j'j.

Capital inițial; 10000 -15QQO eui® pentru depozit materiale de OMatnagR 
primare (var, cărămidă, ciment, cuie), 50000 euro (Inclusiv showroom) 
Cifra de afaceri: nu poate fi mai atici de câteva zeqde-rtiil de euro anu-

Profitul brut: 100 milioane de lei/lunar
Recuperarea investiției: doi- patru ani
Șanse de reușită: se bazează pe capacitatea fiecăruia de ii cu un pas 
înaintea concurenței
Situația pieței: bună

zentarea evidenței contabile 
și a bunurilor de patrimoniu. 
Amânarea cu peste 30 de zile 
a plății sumelor reprezentând 
impozite și contribuții cu reți
nere la sursă, de exemplu 
șomajul sau asigurările so
ciale de sănătate, se pedep
sește cu închisoare de la 1 la 
3 ani sau cu amendă. Pedepse
le pentru evaziune fiscală se 
reduc la jumătate dacă preju
diciul cauzat este plătit inte
gral în timpul urmăririi pe
nale sau până la primul ter
men de judecată. Tipărirea 
sau punerea în circulație a 
formularelor cu regim special 
falsificate este sancționată, 
conform noii legi, cu închi
soare de la 3 la 12 ani. 

de milioane de lei. Acesta este 
mai mare pe perioada lunilor 
de vară când se efectuează 
majoritatea lucrărilor în con
strucții. Recuperea investiției 
inițiale poate dura până la 
patru ani. Orice plan de extin
dere în primii ani trebuie stu
diat cu atenție. Se recomandă 
ca acest lucru să se facă după 
circa doi ani de la începerea 
afacerii. Și întotdeauna tre
buie să aducă ceva nou pen
tru clienți!

Prescrierea 
rețetelor

București (C.P.) - Casa 
Națională de Asigurări 
de Sănătate informează 
că, la 1 august, intră în 
vigoare noile modalități 
de prescriere a rețetelor 
gratuite și compensate. 
Medicii vor înscrie în 
rețete denumirea comu
nă internațională a medi
camentelor prescrise ca 
tratament. Farmaciștii 
vor trebui să prezinte 
pacientului toate formele 
comerciale, începând de 
la cele mai ieftine până 
la cele mai scumpe.

închidere (lei/acț)(%)
1. SNP P3____________0,4650 -0,64
2. SIF1 BANAT-CR1ȘANA 1.4000 0,00
3. TIV 0,8450 0,00
4. BRD suspendat
5. IMPACT 0,4200 -2,35
6. AZOMUREȘ 0,2060 0,00
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,7250 0,00
8. ROMPETROl

RAFINARE (RRC)
0,0953 -0,21

9. HABER 0,3410 0,00
10. BCCARPATICA 0,4950 -1.98
11. DECEBAL 0,0115 -4,17
12. ARGUS CONSTANȚA 3,5100 0,00

Rubrică realizată te SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul BaoM, bl. R. parter «tagl QWiSARL tel.: 221277.

COTAȚI! VALUTARA
• teteteterfw“«>teWtetawwwtata»-tateteta-'-ta'-  taV W «- te ta teta < L V te te ta ta te K S *

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 2.9 iulie 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 3,5197 2,9162 5,0852

Cursul valutar p®aBtfcal de băncile din leva
Valută euro dolar liră sterlină

C V C V C V i.. .....
BancPost 3,5000 3,5500 2,9000 2,9500 5,0400 5,1400
BRD 3,4815 3,5615 2,8720 2.9610 5,0060 5,1630
Banca Transilv. 3,4950 3,5450 2,8958 2,9458 5,0484 5,1219
Raiffeisen Bank 3,4800 3,5600 2,8700 2,9600 5,0000 5,1600

1 Cursul valutar Dracticat le casele de schimb valutar din Deva..
Star Exchanqe 3,4800 3,5200 2,8700 2,9200 4,8500 5,1500
Herdan Exchange 3,4800 3,5200 2,8800 2,9200
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Peste 200 de locuri libere• Tabără internațională. Un număr de 30 
de elevi hunedoreni, care au obținut rezul
tate deosebite la concursurile de specialitate 
județene și naționale, au primit diplome de 
excelență din partea autorităților județene. Ei 
vor participa, în perioada 13-20 august, la 
Tabăra Școlară Internațională de la Balaton- 
bereny din Ungaria. (R.l.)

Deva (R.L) - După a doua 
etapă a repartizării comput
erizate, la nivel național au 
rămas neocupate 17.976 locuri 
la licee și 13.650 de locuri la 
școlile de arte și meserii. La 
nivelul județului Hunedoara 
au rămas 471 de locuri libere 
(dintre care 203 la licee). S-a 
înscris un număr de 2040 de 
candidați și au fost repartizați 
2019 dintre aceștia, 4 dintre ei 
pe locurile rămase libere la 
licee. Nu au fost repartizați, 
la nivel național, 5852 de can
didați, deoarece nu și-au 
exprimat suficiente opțiuni. 
Pentru cuprinderea în sistem 
a candidaților rămași nere- 
partizați, în perioada 1-6 
august, comisiile județene de 
admitere vor rezolva situațiile 
speciale ivite după reparti
zarea computerizată și vor 
repartiza pe locurile libere 
rămase în școlile de arte și 
meserii candidații care nu și- 
au depus dosarele de înscrie
re în termen și cei care nu au 
participat la repartizările 
computerizate.

Număr total: ___________ 2495
Liceu rural:_______________ 37
Liceu urban:   170
SAM rural:__________________ 2Ț9
SAM urban: 2069

Târgul meșterilor populari, ediția a 
XXXV-a, începe, azi, la Deva. Deschiderea 
oficială va avea loc Ia ora 18.00, la Casa 
de Cultură „Dăgan Muntean” Deva. Sunt 
așteptați aproximativ 60 de meșteri din 
județ și din țară. (Foto: Viorica Roman)

- . - -   lllll.l...........■■■......... .

Candidații studiază listele cu repartizările

Prevenirea HIV/SIDA

Tabără de sculptură
Zeicani (R.l.) - La 1 august va debuta a 

IV-a ediție a Taberei de Sculptură de la 
Zeicani, ce se va desfășura în acest an sub 
genericul „Soarele în oglinda apei”. Sunt 
așteptați aici sculptori, artiști plastici pro
fesioniști din București, Cluj, Timișoara, 
Deva și Petroșani care, pe parcursul a două 
săptămâni, vor realiza sculpturi în piatră, 
lemn și metal. Organizarea acestei tabere 
a fost posibilă și în acest an datorită efor
turilor unui mecena hunedorean care 
dorește să-și păstreze anonimatul.

Deva (R.l.) - Simpozionul 
„Actualități și perspective în 
prevenirea transmiterii infec
ției cu HIV - Rolul parteneria- 
tului public - privat” a avut 
loc recent la București și a 
reunit 130 de participanți din 
toată țara, printre care și o 
echipă multidisciplinară din 
județul Hunedoara. El a avut 
rolul de a facilita schimbul de 
informații între reprezentan
ții județelor în care Romani
an Angel Appeal a implemen
tat programe de extindere a 
capacității de consiliere și 
testare HIV. Baza acestor pro

grame a constituit-o înfiin
țarea de către RAA a 18 cen
tre pentru consilierea și tes
tarea HIV și constituirea unei 
rețele de 54 de consilieri pro
fesioniști și coordonatori lo
cali. în Hunedoara RAA de
rulează mai multe programe 
cu finanțare de la Fondul Glo
bal de Combatere a HTV/SIDA, 
TBC și Malaria. Centrul de 
consiliere și Testare Deva (str. 
Mihai Eminescu, nr. 99) a fost 
lansat în aprilie 2005 și de 
atunci au fost consiliate și tes
tate 221 de femei gravide și 35 
de persoane.

Premiu pentru Șeu
Deva (R.I.) - Sculptorului 

loan Șeu i-a fost acordată 
diploma de excelență și un 
premiu $ de 1000 RON din 
partea Consiliului județean 
Hunedoara pentru întreaga 
sa activitate. loan Șeu este 
o personalitate marcantă a 
vieții culturale hunedorene, 
naționale și internaționale; 
el s-a născut la 11 septem
brie 1940, în satul Nicula, 
județul Cluj și din 1980 este 
membru al Uniunii Artiști
lor Plastici. în luna septem

brie, la împlinirea a 65 de 
ani, din care 40 de activitate 
artistică, el va organiza o 
expoziție omagială la Deva.

loan Șeu

“• Hunedoara: Galeria de 
Arte găzduiește, 
sâmbătă, 23 iulie 2005, 
ora 18.00, vernisajul 
expoziției de pictură și 
fotografie „S.O.S. 
Castelul". Lucrările sunt 
realizate de studenții par
ticipanți la Universitatea 
de Vară ce se derulează, 
în acest an, la Petroșani 
și Hunedoara.____________
• Deva: Galeria de Artă 
„Forma". Expoziția retro
spectivă „Ernest Kovacs și 
elevii săi, după 30 de 
ani". Pe simezele galeriei 
devene surit expuse 
lucrări de pictură, sculp
tură, tapiserie, grafică, 
ceramică, sticlă, icoane, 
proiecte arhitecturale etc.

• Orăștle: Galeria de 
Artă. Expoziție de pictură 
Mircea Zdrenghea.

• Librăria ,£mte" Deva 
Str. Mareșal Averescu, bl. 
20, parter, oferă citito
rilor două recente apariții 
semnate de scriitori 
deveni. __ ________

- „Ștefan 
cel Mare și 
Sfânt". O 
antologie 
literar- 
istorică 
prezentată 

mod original de scriitorul 
Mihai Cimbru. Volumul 
face parte din colecția 
„Carte de istorie" a Editurii 
EMIA din Deva și incită 
cititorul la lectură prin 
modul de prezentare a 
controversatului personaj 
istoric al românilor, voievo
dul Ștefan cel Mare - 
devenit Sfânt pentru că a 
construit numeroase lă
cașuri de cult, (foto 5987) 
- „Maxime, cugetări și 
reflecții". O antologie rea
lizată de prof. Petru Ardeu, 
tipărită la Editura „Emia". 
în „Argument", ce pre
fațează volumul, autorul Iși 
motivează efortul de a 
„selecta cu migală", pe 
teme apropiate sufletului 
„adevăruri care „scânteie" 
și sentimente care „umplu 
sufletul" cu dorința de a 
trăi contemporan". 
Antologia se lansează, 
mâine, 30 iulie, în grădina 
autorului, pentru care 
intimitatea și discreția sunt 
mai importante decât re
cunoașterea publică.

•„Cip Audio Video Film" 
Deva. Ulpia Shopping Cen
ter, etaj 1. Cele mai noi și 
căutate CD-uri cu muzică 
pentru toate gusturile.

Casetele cu filme de ultimă 
oră se pot achiziționa sau 
închiria Dentru ca timnul

liber să fie petrecut con- 
fortant, după alegerea 
fiecăruia, indiferent de 
vârstă. Pentru copii există 
filme recente indicat a fi 
vizionate alături de per
soanele iubite.

• Deva. în perioada 29 
iulie - 4 august 2005. 
Prețul biletului: 45.000 
lei vechi lunea și 35.000 
lei în restul zilelor. Joia ' 
este închis.
Războiul Lumilor - SUA 
(War of the Worlds, film 
de Steven Spielberg)
Ray Ferrier este un bărbat 
din clasa muncitoare din

New Jersey. El s-a 
îndepărtat de familie, viața 
sa este dezordonată și este 
foarte preocupat de sine 
însuși. însă ceva de negân
dit și în ultimă instanță 
neașteptat se întâmplă în 
viața lui. Atmosfera calmă 
a micului său orășel este 
distrusă de sosirea unor 
intruși interesanți: ex- 
tratereștrii care au venit să 
distrugă Pământul. în timp 
ce aceștia aterizează în 
toată țara într-un val de 
distrugere în masă și de 
violență, Ray trebuie să-și 
apere copiii. Cât timp 
există invadatorii, lumea 
trebuie să reziste în fața 
unui dușman nou și 
extrem de avansat, ne- 
pământean, locuitorii ei 
trebuie să apere umani
tatea de o forță și mai 
mare care amenință să o 
distrugă. în distribuție: 
Tom Cruise (Ray Ferrier), 
Dakota Fannina (Rachel).

Justin Chatwin (Robbie), 
Tim Robbins (Harlan 
Ogilvy), Rick Gonzales (Vin
cent) ș.a.
• Hunedoara: Cinema 
„Flacăra", de la orele 13- 
16-19, doar în zilele de 
sâmbătă și duminică - 
Alfie, SUA.

• Deva. în Parcul „Ce
tății" puteți petrece clipe 
de destindere în mijlocul 
naturii și, dacă vremea 
permite, reprezintă un 
preambul al unei dru
meții până la ruinele Ce
tății, monument istoric. 
Pentru a vizita Cetatea 
Devei se poate urca cu 
telecabina de la poalele 
monumentului istoric. 
Stația de plecare este 
lângă Stadionul „Cetate".

• Simeria. Parcul Dendro- 

științific din țară, este 
spațiul cel mai adecvat 
pentru o destindere 
totală. Parcul Simeriei 
oferă splendoarea verii. 
Aproape de acesta se 
află Villa Dorr care oferă 
hotel, restaurant și bar, 
punând la dispoziție 
diverse forme de agre
ment: călărie, plimbări cu 
barca, planorism (para- 
pantism), drumeții și 
excursii la monumentele 
din împrejurimi.

Spart
• Sate Sporturilor Deva 

oferă celor ce doresc să 
practice tenis de masă 
sau jocuri de sală, spre 
închiriere, teren de sport 
în sală - preț 1 mii. lei 
ora și masă de tenis cu 
accesoriile necesare prac
ticării acestui sport la . 
prețul de 100 mii lei ora 
(adulti) si 50 mii lei ora

(copii). Programul de 
week-end al Sălii Spor
turilor din Deva este sta
bilit între orele 9.00 - 
20.00.

- Bazinul de înot. Hune
doara. Zilnic: 10.00 - 
22.00. Sâmbătă: 09.00 - 
13.00; 14.30 - 22.00. 
Duminică: 09.00 . 14.00. 
Costuri adulți: 60.000 lei; 
copii, studenți, militari: 
30.000 lei._______________

- Noul Bază sportivă în
zona Stadion Cetate din 
Deva. Destinată amatorilor 
de fotbal, baza oferă con
diții speciale pentru petre
cerea timpului liber într-un 
mod sănătos. Sunt oferite 
facilități ca: - 2 terenuri cu 
gazon artificial, pentru 
minifotbal, echipate inte
gral; - sală de arerobic; - 
instalație de nocturnă; - 
vestiare și dușuri; - terasă 
și bar.____________________
• Faza a doua a Cupei 
României - Samsung, ed. 
2005/2006 la fotbal: 
sâmbătă, ora 11.00, la 
Simeria, CFR Marmosim 
Simeria - CS Deva 2.

- „Klass Club". Deva, b-dul 
Decebal, bl.8. Program: luni 
-sâmbătă: 09.00-21.00. 
Oferă: - Fitness. 40.000 lei 
ora; 10 ședințe: 250.000 
lei; - Masaj relaxare.
1 ca -l-

Masaj anticelulitic. 150.000 
lei 50 de minute. - Masaj 
medical. 150.000 lei 50 de 
minute; - Solar. 30.000/5 
minute; - Aromoterăpie. 
150.000 lei ora; - Aerobic. 
40.000 lei ora; 250.000 lei 
10 ședințe.
- Bobo's Pub Deval Str. 1 
Decembrie, nr 11, oferă 
devenilor, și nu numai, dis
tracții pe cinste, cu muzică 
de ultimă oră și DJ dintre 
cei mai apreciați în special 
de tinerii care Caută astfel 
de distracții.

• Sarmizegetusa. Pensi
unea Venus (două mar
garete) se află în fru
moasa Țară a Hațegului. 
Este o cabană de lemn 
construită pe două 
nivele, cu o priveliște 
minunată spre munții 
Țarcu și Poiana Ruscăi. 
Zona este foarte bogată 
în atracții turistice: Parcul 
Național Retezat, Rezer
vația de zimbri, biserici și 
castele medievale.

• Munții Retezat. Au u- 
nele din cele mai frumoa
se priveliști din Europa 
sud-estică. Masivul este 
traversat de multe poteci 
turistice marcate pentru 
amatorii de drumeții.
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• Furt de energie. Ana L„ de 49 de ani, 
din Petroșani, a fost depistată de polițiștii 
Biroului Poliției de Ordine Publică Petroșani 
branșată ilegal la rețeaua de distribuție a 
energiei electrice. Femeia este cercetată în 
stare de libertate pentru săvârșirea infracțiu
nilor de furt și distrugere. (M.T.)

• Furt. Cosmin G., de 17 ani, din Petroșani,
fără ocupație, a furat în noaptea de 11/12 
iulie 2005, din locuința unei persoane din 
Petroșani, bunuri în valoare de 1.000 lei 
(grei). Prejudiciul a fost recuperat, iar tânărul 
este cercetat pentru furt calificat. (M.T.) ®

• Furturi. Alin C., de 36 de ani, din Vulcan, 
fără ocupație, cu antecedente penale, a co
mis în cursul lunii iulie mai multe furturi din 
societăți comerciale. S-a stabilit că bărbatul 
a creat un prejudiciu de 200 lei (grei), care 
ulterior a fost recuperat, iar acum este cer
cetat, în stare de libertate, pentru furt.

Tiberiu Stroia
tlberlu.stroiaglnlarnimadla.ra

Van Damme și 
silîcoane!

Aflat în plimbare prin Țara Românească, 
Soldatul Universal alias Van Damme a 
luat o bătută de la băștinașii de pe-aici, de-a 

aruncat unchiul Sam, la gunoi, cu toate 
filmele celebrului karatist. Pentru că ce rost 
are să faci filme cu super-eroi americani când 
aceștia iau bătaie într-o țară în care jumătate 
din populație abia se ține pe picioare de 
foame. Amuzantă e ideea lui Van Damme 
care spune că va veni în România cu mare 
plăcerepPțpbabil, însă, că înainte de a mai 
calcaH^tb^aici îl va lua cu el pe chinezu' ăla 
de la antrenat. Pentru că „la România" nu 
există trucaje!

Și dacă vedetele lor iau bătaie, starurile 
noastre fac alt fel de scandal. Spre 
exemplu, „bagaboanta" de Laura Andreșan 

(aia ce dă la toate cartierele selecte) s-a 
supărat pe medicul care i-a implantat sili- 
coanele. Și-I acuză că i-au apărut câțiva 
noduli la sân. Eu cred că greșeala medicului a 
fost că n-a ținut cont de uzura materialului. 
Dacă se gândea la cât „muncește" biata fată, 
îi făcea balcoanele din fier beton!

Vizită la Deva
Deva (D.I.) - în această săptămână, peste 

130 de copii din județele afectate de inun
dații, cazați în prezent în taberele de vară 
din Orăștie, Cugir și Sebeș, au vizitat mai 
multe obiective turistice din municipiul 
Deva. Printre acestea s-au numărat Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane, precum și 
Cetatea Devei, unde copiii au fost duși cu 
telecabina.

CIM»

Se așteapta 
propuneri
■ Comunitatea de 
afaceri din zona 
Sliedrecht s-a arătat 
interesată de județ.

Daniel I. Iancu
danielJancuelnfarmmedUi.ro

Deva - Recent a avut loc la 
Prefectura Hunedoara o întâl
nire între prefectul Cristian 
Marius Vladu și reprezen
tanții comunității de afaceri 
din zona orașului Sliedrecht, 
localitate înfrățită cu muni
cipiul Orăștie.

Leen de Groot și Van Hou- 
welingenvor au precizat că 
așteaptă propuneri de proiec
te de infrastructură, șosele,

Cristian Vladu

colectarea apei, exploatarea 
solului, reciclarea deșeurilor, 
soluționarea problemelor de 
mediu etc.

în cadrul întâlnirii s-a sta
bilit ca, până la începutul 
lunii septembrie, firmele din 
județul Hunedoara, interesate 
să coopereze cu companii 
olandeze, să completeze o se
rie de formulare, proces prin 
care se urmărește o compati- 
bilizare a intereselor și ariilor 
de activitate a firmelor hune- 
dorene cu cele olandeze.
Vizită de afaceri

în același timp a fost pre
gătită și agenda de desfă
șurare a vizitei de afaceri ce 
va avea loc în perioada 17-21 
octombrie a.c., când o dele
gație de aproximativ 25 de 
oameni de afaceri nu nunțai 
din zona Sliedrecht, ci și din 
alte regiuni din Olanda vor 
veni în județul Hunedoara.

„Și-au dat și ei seama că 
potențialul nostru este extra
ordinar de mare, astfel că 
pentru început se va investi, 
probabil, la Orăștie, într-o fir
mă de panouri pentru con
struit case, cu ajutorul căreia 
vom pune și noi accentul în 
primul rând pe locuințele 
sociale”, a precizat ieri pre
fectul județului Hunedoara, 
Cristian Marius Vladu.

*1 1

Județul Hunedoara a primit de la cugetul de stat 
doar 18 miliarde de lei pentru Înlăturarea efectelor 
Ultimelor inundații. Potrivit autorităților județene, fon
durile vor fi utilizate strict pentru refacerea drumurilor 
și podețelor grav afectate, până acum nefllnd alocați bani 
pentru amenajări de cursuri de apă

(Foto: Traian Mânu)

Nu mai are ce să-i 
mai dea! Are la 

Săvârșin suficientă 
avere. Atunci când a 
fost nevoit să plece 
din țară nimeni nu i-a 
controlat bagajul, așa 
că nu se știe cât a 
primit nici atunci. Nu 
cred că statul ar tre
bui să-i mai retro
cedeze ceva

4
A

i

Nu. Eram copil mic 
atunci când regele 

Mihai a fost nevoit să 
plece, dar, chiar dacă 
acele proprietăți au 
fost cândva în posesia 
familiei regale, 
poporul a contribuit 
la construirea lor și 
ar trebui să rămână 
în patrimoniul statu
lui.

T\a. Familia regală a 
U contribuit sub
stanțial din punct de 
vedere financiar la 
construirea și 
întreținerea imo
bilelor și cred că 
moral este ca regele 
Mihai, ca unic 
moștenitor, să 
primească toate 
bunurile.

Nu. La Săvârșin are 
castelul dar parcul 

care împrejmuiește 
castelul este neîngri
jit. Dacă nici măcar 
un parc nu este în 
stare să întrețină, de 
ce să-i dea statul 
înapoi imobilele avute 
de familia regală? 
Cred că deja are prea 
mult!

Nu. Pe lângă toate 
proprietățile mai 

cere și despăgubiri în 
valoare de aproape 30 
milioane dolari!? 
Nouă la pensie nu ne 
dă nimeni nimic pen
tru a-i plăti regelui 
despăgubiri? A trăit 
destul de bine de pe 
urma poporului și nu 
merită nimic!

Anonim, 
Deva

Anonim, 
Deva

Telecabina de pe Dealul Cetății

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. 
George Enescu, nr. 14. ©-» 717659.
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. 
Republicii, nr. 8.©-» 748199.
Farmacia „Amica", sir. George Enes- 
cu, nr. 7. ©-♦ 713045.
DEVA
Farmacia „Sensibili", non stop, str. 
Victoriei, nr. 1. ©-» 222380.

* Primărsa Municipiului Deva:
Mîrda Muntean, primar 09.00-12 00

• Primăria Municipiului Hunedoara:

Aurel Bugnariu, secretar începând cu ora 09.00

• Inspectorate!! de Jandarmi Județean:

Lt. colonel Robert Vîță, șef stat major 10.00 14.00

• Poliția Municipiului Petroșani:

Comisar-șef Florin Nicolae, șeful Poliției Municipiului

Petroșani _ ___________ 10.00-12.00

• Prefectura Județului Hunedoara:

Dezsi Attila, secretar general încercând cu ora 10.00

Aurora Florea, 
Deva

Anonim, 
Deva

Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, 
Piața Victoriei, nr. 29. ©-» 211616, 
224488.
Farmacia „facomi - Humanitas II", 
str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ©-* 
211949.
ORĂȘTIE

Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 
8-20 duminică, orele 8-14, str.
Bălcescu, nr. 7. ©-» 240976.
PETROȘANI
Farmacia „Piață", non-stop, str.
Avram lancu, nr. 5
BRAD
Farmacia „Remedia", sâmbătă și 
duminică, orele 9-13, str. Avram 
lancu, nr. 48. 0-» 612887.

N.

Localitate

Anonim, 
Deva

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. 
Kogălniceanu, zilnic 8-20 _______
Cabinet medical individual STOMATO, 
dr. Dumitru Gudea, Călan, Str. Inde
pendenței, 18A. ©-+ 731509.
Cabinet Stomatologic, dr. Chiș Matei, 
dr. Crăciunel Adinel&Elena, Hune
doara, str. Avram lancu, nr. 9. ©-» 
0744^56016,
Cabinet Chirurgie maxilo-faciaiă, dr. 
Zuberecz Richard, Hunedoara, Piața 
Eliberării, nr, 5. ©-» 717686. _ 
Cabinet dr. Bâldea Eugenia, Orăștie, 
Str. 1 Mai, nr. 1. ©-» 242461.

Ajutoare
Deva (D.I.) - Astăzi vor 

pleca spre județele Galați 
și Vrancea 3 tiruri încăr
cate cu haine, aparatură 
electrocasnică și mobilă 
pentru sinistrații din res
pectivele zone. Ajutoa
rele au fost colectate de 
către Prefectura Hu
nedoara.

Adresă MeserieDenumire societate

LOCURI DE MUNCĂ
'/yVf , - / j-- s * t- f /jfKr iF y r

(
Nr.ioc

TEBA BRAD IND S.R.L. BRAD AVRAM IANCU, 54 confecționer-asamblor articole din textile 20

WEST OIL ORĂȘTIE UNIRII, DN 7 agent comercial 1

LA MONT COMPREST SRL DEVA 1. VULCAN, 53 agent comercial 1

SC VINALCOOL SA DEVA DEVA ANDREI ȘAGUNA, 1 agent comercial 4

LUCA NICUȘOR DEVA ’ 1 DECEMBRIE, 18 agent de asigurare 20

INTERAMERICAN SA DEVA DECEBAL 42 agent de asigurate 10

PROTECTOR INTERNAȚIONAL SRL PETROȘANI AVIATORILOR agent de pază, control acces, ordine și intervenție 10

ROUTE ROMERY SRL DEVA AL. SALCÎMILOR, 32/4 agent turism 1

TEBA BRAD IND S.R.L. BRAD AVRAM IANCU, 54 ambalator manual 6

danielJancuelnfarmmedUi.ro
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* Nu mai joacă. Sâmbătă, 30 iulie a.c., CS 
Armata Aurul Brad urma să întâlnească pe 
teren propriu pe CS Vulcan, meci contând 
pentru faza a doua pentru Cupa României la 
fotbal. Meciul însă nu se va mai disputa, 
brădenii invocând lipsa fondurilor necesare. 
De acest lucru a fost înștiințată și Federația 
Română de fotbal. (V.N.)

• Șah la Steaua. „Shelbourne o ține în șah 
pe Steaua - au declarat oficialii grupării irlan
deze după meciul din turul doi al Ligii Cam
pionilor care s-a desfășurat la Dublin, 
încheiat cu scorul de 0-0. Antrenorul irlan
dezilor a vrut să rămână în cărți după prima 
manșă și a reușit", au mai spus ei. (V.N.)

înotătorii 
australieni au 
sărbătorit o 
nouă victorie 
la Campi
onatele Mondi
ale de Natație 
de la Montre
al, Canada. 
Este vorba de 
cea a lui 
Grant Hackett, 
care a câștigat 
paroba mas
culină de 800 
m liber, 
reușind să sta
bilească și un 
nou record 
mondial. 
Hackett a 
reușit să țgr- 
mine cursa In 
7 minute, 38 
secunde și 86 
de sutimi.

(Foto EPA)

k * w 1fi® * i1 V f

CS „Dacicus* Orăștie s-a dovedit peste 
ani o pepinieră de pregătire a tinerilor pen
tru viață, pentru valori morțde adevărate.

Miliarde pentru sportul local
■ Consilierii județeni 
au aprobat două mi
liarde de lei pentru 
activități sportive.

Valentin Neagu
valentin jieagu#infonnmedia.ro

Deva - în ședința Consiliu
lui Județean care s-a des- 
fășutat, ieri, la Deva, consi
lierii au aprobat în unanimi
tate o hotărâre prin care mai 
multe asociații și cluburi 
sportive din județ vor fi spri
jinite cu anumite sume de 
bani pentru desfășurarea 
unor activități de profil. Este 
vorba de 10 asemenea unități, 
care aa fanmdai

încheiat între finanțator și 
beneficiar conform preveder
ilor unui ordin al președin
telui Agenției Naționale pen
tru Sport privind aprobarea 
criteriilor și condițiilor de 
finanțare a structurilor spor
tive de utilitate publică.

Potrivit hotărârii amintite, 
cele mai mari fonduri i-au 
fost acordate Clubului Sportiv 
Municipal Cetate Deva, res
pectiv 570 milioane de lei. 
Urmează apoi Clubul Sportiv 
Jiul Petroșani, cu 400 mili
oane de lei. Alte trei unități 
sportive au primit câte 200 
milioane de lei: Asociația 
Sportivă Off-Road Adventure, 
Clubul Sportiv Hyndai Raly

, . ȚeCTa România și Federația- 
finanțare. De remarcat faptul Română de Tenis. De aseme- 
că aceste finanțări se vor efec- nea, Asociația Județeană de 
tua în baza untti contract Tenis a fost sprijinită cu 80

Clubul mobil Club Român, 50 mi
lioane și Asociația Județeană 
de Atletism Hunedoara, 10 
milioane de lei.

milioane de lei,
Sportiv Body Gym Deva, 60 
milioane, Aeromodel Club 
Balladis 55 milioane. Auto-

Un nou start pentru atletele devene (Foto: Traian Mânu)

Pleacă ori nu?
Petroșani (V.N.) - Cu toate că la Jiul 

Petroșani se vorbește foarte mult de con
struirea unei echipe tinere competitive, pro
ces prin care au fost înlăturați o seamă de 
jucători, se pare că aceste chinuri ale fa
cerii nu sunt deloc ușoare. Spunem acest 
lucru întrucât, în jurul numelor unor 
jucători la serviciile cărora se renunțase, se 
poartă tot felul de povești. Cel mai mult 
legate de Cornel Irina și Gabriel Apetri. 
După ce Ionuț Chirilă, noul tehnician al 
minerilor, i-a pus pe liber, aceștia au pri
mit din partea clubului o hârtie oficială în 
care se spune că, dacă vor părăsi clubul fără 
acordul oficialilor, vor fi suspendați. Surse 
din cadrul clubului susțin însă că patronul 
clubului i-ar dori înapoi, în special pe Iri
na și Apetri.
Doar în anumite condiții

Fostul căpitan al alb-negrilor a declarat: 
„Personal nu m-a sunat patronul să-mi 
spună să revin la echipă, dar persoane din 
interiorul clubului mi-au confirmat că aș 
fi dorit din nou la echipă”. Irina a mai spus 
că, dacă s-ar întoarce la club, o face doar 
în condițiile impuse de el și că așteaptă 
soluționarea memoriului său depus la Fe
derație pentru a deveni jucător liber de con
tract.

Alpinismul este un sport greu (Foto: Daniel I. lancu)

Renașterea alpinismului
Deva (V.N.) - Am întâlnit 

recent un împătimit al 
muntelui, al alpinismului. Un 
înfocat susținător al acestui 
sport iubit de mulți tineri și 
nu numai, dar practicat de 
puțini oameni. De ce? Pentru 
că, se pare, sunt multe pie
dici. Cele mai multe de na
tură financiară. Este vorba de 
Cornel Alexandru, din Boița, 
un om care nu mai este la 
prima tinerețe, dar care se 
luptă pentru „revenirea alpi
nismului la ceea ce a fost 
odată”. Omul are vechime în 
acest domeniu, așa că l-am 
ascultat cu atenție.
Pentru o școală națională

A fost antrenor la Clubul 
de alpinism „Sănătatea” De
va, club care, din lipsa ba
nilor, s-a desființat în anul 
1990. Nu s-a lăsat însă și, nu

de multă vreme, a înființat la 
Deva o secție a Clubului 
Alpin Român.

„Datorită acestei secții, am 
reușit să luăm în custodie 
Rezervația Calcarele din 
Dealul Măgura Crăciunești - 
Băița, acolo unde avem și 
sediul acesteia. în acest mod 
și nu numai, aș dori să reac
tivez alpinismul din Deva, 
poate chiar din județ” - spune 
Alexandru.

Chiar la Crăciunești el 
spune că intenționează să 
înființeze o Școală Națională 
de Alpinism, unde membrii 
cluburilor să meargă și să 
învețe alpinism de la A la Z.

Se dorește, de asemenea, 
reactivarea vechilor regula
mente „care nu erau de loc 
rele”, precum și reînființarea 
Campionatului Național de 
Alpinism.

Mutu - cu numărul 18
București (V.N.) - Atacantul român Adri

an Mutu va purta tricoul cu numărul 18 la 
Juventus Torino în viitoarea ediție a cam
pionatului de fotbal al Italiei după ce, în 
sezonul trecut, îi fusese repartizat tricoul 
cu numărul 30. Noua achiziție a „Bătrânei 
Doamne”, francezul Patrick Vieira, va 
îmbrăca, la rândul său, tricoul cu numărul 
4, celorlalți jucători transferați în această 
vară de echipa torineză, Chiellini, Kovac și 
Giannichedda, fiindu-le repartizate nume
rele 3, 6 și, respectiv, 23. Revenit la Juven
tus de la Fiorentina, Miccoli a primit tri
coul cu numărul 13, dar viitorul său la gru
parea „bianconerra”' este incert.

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

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

• 3 premii x 1.000.000 lei 
(100 lei noi)

Informații suplimentare se pot obține 
la telefon 0254-211.275.

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

Talon de concurs * 29 iulie 2005 • :

Nume Prenume • • i
Adresă • 1
Telefon E-mail I

QJ3 ww i

infonnmedia.ro
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• Marcator. Atacantul Adrian Mutu a în
scris un gol, miercuri, în partida amicală pe 
care echipa sa, Juventus Torino, a câștigat-o, 
în deplasare, cu scorul de 1 - 0, în fața for
mației Cesena. Mutu, care a fost introdus pe 
teren în repriza secundă, a marcat unicul gol 
al întâlnirii în minutul 88.(MF)

Nu au ce să facă cu banii

Contra merge în Anglia
Madrid (MF) - Jucătorul Cosmin Contra 

face parte din fotbaliștii convocați de antre
norul Carlos Bianchi pentru turneul pe care 
echipa Atletico Madrid îl va efectua în An
glia, în perioada 28 iulie • 8 august, infor
mează Mundo Deportivo. Cei 22 de jucători 
care pleacă în Anglia sunt: Leo Franco, 
Cuellar - portari; Pablo, Perea, Molinero, 
Antonio Lopez, Contra, Domingo, Pablo Si
cilia, Velasco - fundași; Petrov, Gabi, Maxi, 
Colsa, Luccin, Ibagaza, Zahinos - mijlocași; 
Fernando Torres, Arizmendi, Manu del Mo
ral, Kezman, Braulio - atacanți.

Opt fotbaliști din lotul grupării Atletico 
vor rămâne la Madrid: Novo, Raul Medina, 
Jacobo, Sosa, Toche, Garcia Calvo, Galan și 
Valera. în turneul din Anglia, Atletico va 
susține patru partide amicale, în compania 
formațiilor Ipswich Town (29 iulie); MK 
Dons (31 iulie); Middlesbrough (3 august); 
West Bromwich Albion (7 august).

■ Mourinho se plânge 
că gruparea britanică 
pe care o antrenează, 
Chelsea, nu face achiziții.

Londra (MF) - Managerul 
grupării Chelsea, Jose Mou
rinho, a declarat că achizițio
narea de jucători pentru clu
bul londonez este cea mai 
grea meserie din Premier 
League, din cauza nivelului 
calitativ ridicat al echipei sa
le, informează cotidianul The 
Times. „Să cumperi jucători 
pentru Chelsea este cea mai 
grea meserie, din cauza cali
tății noastre. Este foarte difi
cil să cumperi jucători pentru 
Chelsea și din cauza nivelu
lui jucătorilor pe care îi do
rim. Shaun Wright-Phillips 
era cel mai important jucător 
de la Manchester City, Asier 
del Homo face parte din na
ționala Spaniei, iar Michael 
Essien este un jucător crucial

E greu să fii coleg cu Lampard, 

pentru Olympique Lyon”, a 
spus Mourinho.
Nu vor să vândă

Tehnicianul portughez a 
precizat că, din cauza faptu
lui că nivelul calitativ al echi
pei Chelsea este foarte înalt, 
își dorește jucători importanți 
de la grupări mari, iar aces
tea nu vor să transfere fotba
liștii respectivi. „Cluburile ne 
îngreunează treaba. Uneori

solicita sume nebunești, de 
aceea este foarte dificil. Dacă 
aș fi la o echipă de nivel me
diu și mi-ați da 20 de milioa
ne de lire sterline, aș lua șase 
jucători cu acești bani”, a 
afirmat Mourinho. Antreno
rul „albaștrilor” consideră că 
Chelsea este una dintre cele 
mai bune echipe din Europa. 
„Nici nu știu care ar putea fi 
considerată echipa a doua la 
Chelsea. Le-am pus întrebarea

următoare celor din staff-ul 
tehnic, ca să ne distrăm: «Dacă 
jucăm mâine cu Wigan în prima 
etapă a campionatului, care 
sunt jucătorii pe care i-ați ti
tulariza?». Răspunsurile lor 
au fost diferite unul față 
celălalt și față de răspunsul 
meu”, a adăugat Mourinho.
Bilanț contabil

Cotidianul The Sun pre
zintă un bilanț al cheltuielilor 
făcute de Chelsea în ultimele 
13 luni pentru achiziționarea 
de jucători, incluzând și cele 
21 de milioane de lire sterline 
pe care clubul londonez le-ar 
plăti în cazul aducerii lui Mi
chael Essien.

„Prin achiziționarea lui 
Michael Essien, suma cheltu
ită de Chelsea în ultimele 13 
luni s-ar ridica la 128 de mili
oane de lire sterline. Aceasta 
înseamnă 13.000 de lire ster
line pentru fiecare oră”, no
tează The Sun.

Fîgo are pretenții
Tokyo (MF) - Mijloca

șul portughez al echipei 
Real Madrid, Luis Figo, 
a afirmat că la Real Ma
drid nu este lăsat să joa
ce. „Trăiesc o situație 
complicată, însă consi
der că am dat totul pen
tru club, sau cel puțin 
cât mi s-a cerut. Conti
nuu să cred că am ca
pacitatea de a juca în 
această echipă și, dacă 
nu am ocazia să o fac,1 
este pentru că nu sunt 
lăsat să joc”, a declarat 
Figo, la Tokyo, unde 
Real Madrid a câștigat 
un meci amical cu Jubi- 
lo Iwata (3 - 1). „Relația 
cu antrenorul Vanderlei
Luxemburgo este foarte 
bună, dar nu acesta este 
cel mai important lucru 
pentru mine”, a conti
nuat internaționalul por
tughez, care a adăugat 
că dacă va trebui să pă
răsească Realul, o va fa
ce cu strângere de ini
mă. Figo (32 ani), care 
nu a fost titular în ulti
mele opt meciuri din
Campionatul tre
cut, nu figu
rează nici 
în primul 
11 al Rea
lului în a- 
cest turneu 
estival.

Marc Rosset

Rosset, 
dat afară
Geneva (MF) - Marc 
Rosset a fost demis 
din funcția de căpi
tan al echipei de Cu
pa Davis a Elveției, 
deoarece nu benefi
ciază de încrederea 
jucătorilor, printre ca
re se află și Roger Fe
derer, a anunțat Fe
derația Elvețiană de 
Tenis, citată de AFP. 
„Decizia a fost luată 
de întreaga echipă, 
după ce s-a consta
tat că nu mai există 
încredere între jucă
tori și căpitan", se 
arată într-un comuni
cat al forului de la 
Geneva. Marc Ros
set, în vârstă de 34 
de ani, nu va fi astfel 
prezent la meciul de 
baraj cu Marea Brita- 
nie, care va avea loc 
în perioada 23-25 
septembrie, la Gene
va. Succesorul lui Ro
sset, căpitan din 
2002, nu este încă 
cunoscut.

Germanul Tommy Haas, deținătorul ti
tlului de la Los Angeles, a pierdut surprin
zător în turul secund, în fața belgianului 
Xavier Malisse.(D.N.) (Foto: epa)

Australianul 
Grant Hackett a 
câștigat medalia 
de aur în proba 
de 800 metri, dis
putată în cadrul 
Campionatului * 
Mondial de ; 
natație de -fer 
Montreal. 
Sportivul din 
țara canguHlbr a 
oprit cronomattul 
la 7:38.65, sta
bilind astfel un 
nou record mon
dial al disci- 
plinei.(D.N.)

(Foto: EPA)

Jucători noi
Craiova (MF) - Clubul 

Universitatea Craiova i-a 
transferat pe jucătorii Răz- 
van Fritea și Lucian Pâr- 
vu, săptămâna viitoare 
fiind așteptați și patru fot
baliști albanezi. Răzvan 
Fritea, care a evoluat la 
Jiul Petroșani, evoluează 
pe postul de mijlocaș coor
donator, și are 22 de ani. 
El a semnat un contract 
pe cinci sezoane și a mai 
evoluat la echipele UTA 
Arad și FC Oradea. Jucă
torul Lucian Pârvu a sem
nat un contract pe trei 
ani, iar în ultimele două 
sezoane a evoluat la echi
pa elenă Ergotelis.

Irlandezii, mulțumiți de rezultat
■ Mass-media a decla
rat la unison că remiza 
„albă" obținută cu Stea
ua este un pas înainte.

Dublin (MF) - „Shelbourne 
o ține în șah pe Steaua”, a 
scris site-ul oficial al grupării 
irlandeze după meciul din 
manșa întâi a turului doi pre
liminar al Ligii Campionilor, 
scor 0 - 0, disputat miercuri 
seara la Dublin. „în ciuda po
sesiei, Steaua nu a reușit să-l 
învingă pe Delaney. După ra
tarea lui Nicoliță, Shelbourne 
a intrat mai mult în joc și și-a 
creat șanse de gol. Crowe, 
Moore și Jason Byrne au fost

aproape, dar au nu au reușit 
să înscrie. Start Byrne s-a ac
cidentat și a fost înlocuit. 
Steaua a atacat după pauză, 
dar o defensivă minunată i-a 
ținut departe pe români. Stea
ua a avut dorință de posesie, 
dar nu a spart barajul gazde
lor. Shelbourne s-a luptat din 
greu și a limitat ocaziile ro
mânilor”, a notat site-ul gru
pării irlandeze. Sursa citată a 
precizat că echipa gazdă pu
tea obține victoria în minu
tele de prelungire. „Jamie Ha
rris îl va înlocui la București 
pe suspendatul Hawkins, ori 
Crawley va fi împins în linia 
de mijloc și Cahill va juca pe 
banda stângă”. „Shelbourne

va merge la București cu un 
scop”, a titrat Irish Times.
Vor să se califice

„Fenlon a vrut să rămâni 
în cărți după manșa întâi și 
a reușit. Echipa sa s-a bătut 
admirabil cu fosta campioană 
a Europei și le-a redus oaspe
ților șansele de gol în ciuda 
controlului jocului per an
samblu, impresionant în une
le momente. Shelbourne a dat 
mai mult decât o replică dâr- 
ză, astfel încât Protasov și ele
vii săi să-i aibă bine întipăriți 
în minte pe jucătorii irlandezi 
în fiecare zi din cele șapte 
rămase până la retur”, a scris 
sursa citată.

Alegerea a fost afectivă
B Jacques Rogge expli
că cum a reușit Londra 
să câștige în fața Parisu
lui organizarea JO-2012.

Zurich (MF) - Președintele 
CIO, Jacques Rogge, a decla
rat într-un interviu apărut, 
joi, în cotidianul belgian Le 
Soir, că Londra a obținut or
ganizarea Jocurilor Olimpice 
din 2012 din motive afective, 
informează AFP. „Bineînțeles 
că parizienii sunt dezamăgiți, 
însă nu vom face brusc din 
această alegere Paris/Londra 
evenimentul secolului”, a 
spus Rogge. CIO a desemnat, 
la începutul acestei luni, Lon
dra ca oraș organizator al JO- 
2012, după ce în finală ajun
sese, alături de capitala An
gliei, și Parisul. La câteva zile 
după desemnare, primarul 
orașului Paris, Bertrand Dela- 
noe, a afirmat că premierul 
britanic Tony Blair și preșe- 
dîn+olo Pomitntiilni dp mndi-

datură a Londrei pentru orga
nizarea JO-2012, Sebastian Coe, 
au încălcat regulile de etică.
Sentimentele vorbesc

„între Londra și Paris nu 
cred că au existat alte motive 
decât cele afective pentru de
terminarea orașului care va 
găzdui Jocurile Olimpice. Pur 
și simplu Londra a știut să 
convingă trei membri mai 
mult decât Parisul”, a afirmat 
Jacques Rogge. Elvețianul a 
respins ipoteza potrivit căreia 
ar fi fost susținător al orașu
lui Paris. „S-a spus că sunt 
francofon și susținător al 
Parisului. Unui jurnalist bri
tanic i-am răspuns că vorbesc 
în cinci limbi, că vorbesc’la 
fel de bine ca în franceză și 
în spaniolă și engleză. Singu
ra limbă pe care nu o vor
beam, din cele ale orașelor 
candidate, era rusa. Să nu 
mai spunem prostii”, a men
ționat Jacaues Roage. Jacques Rogge a fost echidistant.
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TÂMPLĂRIE P.V.G DE CALITATE

Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi 
Cauți

• u %■

yr -T-

expertul tau
Deva
Calea Zarandului nr. 43
tel. 0354 100 066

DESCHIS
luni - vineri 10,00 - 19,00 

sâmbătă 10,00-14,00

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

Caracteristici:
- lemn molid, stejar sau meranti tri-stratificat, umidi
tate 10-12%
- etanșeitate pe 2 rânduri de garnituri
- închidere multipunct cu feronerie roto
- geam termoizoiant 4-16-4 mm
- finisaje cu grunduri ți lacuri pe bază de apă rezistente 
la intemperii ți ultraviolete

Obloane din lemn cu lamele 
mobile sau fixe

AICI POATE
FI RECLAMA

TA! 1»

amenajări interioare* m 
ăj* mal avantajoase prețuri. | EXCEPȚIONALA

atr. vtator Șuiagt, nr. 22 
.Tel./fax: 0254/230.431

Mobil: 0744/219.348

Crirtur, 330 
direct

19euro/lunâ 

pentru un apartament

Apel gratuit
0800827527

TÂMPLĂRIE DIN 
ALUMINIU,GRECIA 

Șl PVC REHAU

SC DARIANEINSTAL 
SRL

0 amenajări interioare 0 faianță ți gresie 
import Italia și Spania 0 obiecte sanitare 
lacuri și vopsele lavabile 0 mobilier de baie 0 
gips-carton și accesorii 0 parchet laminat 0 
scule, feronerie 0 echipament de protecție

ALTER SRL

DEVA, str. N. Bâlcescu, bl. 12A, parter, tel. 0788/367578.

Indîfocaot dacă renovați aou constrvrji o casă nouă,
QMQOfOQ rOC®STFWOr iVilo <iT<pOt rwTiFQ.

In ultimii ani, cerinfele ca foractreb t& ofere o cât mai

Dw«iO LZOIOfW flNTOKXI OU CnMCW. W»i/ “O Quuuo OO1
— -■*- -*< < — — 1-*! »--------majornuTeo pwrcwnior oe erwrg»# vormica

A* MMMM inregwreazQ pnn wwn. 
venim în Ifflâmpincirea nswoilor cfemnoaveastrâ cu:

TÂMPlARIE BIN ALUMINIU GRECIA 

$1 PVC REHAU GERMANIA 
PRODUCĂTOR DIRECT

CALITATE EXCEPȚIONALA LA PREȚ MIC

CRISTUR 330, TEL: 0254/236.231, 0744/780318, 0744/771.565

AGENJ1A DE TURISM 
Șl BILETE DE AVION

TRAVEL
DEVA, B-DUL DECE8AL, NR. 4A 

Tel/Fax 0254/214543,0254/234247 
Email: tMocudravelQnMink.ro
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RlF|LI
MP|

V I

dj!
_.î i r

.‘i li

tMocudravelQnMink.ro
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Allianz(ill Tiriac©
Asigurări S.A.

jMELINDA

i'n s 1 a I SANIT8
Accesorii sanitare de 
tehnologe sl calitate Germana

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

cea mai mare companie de asigurări din România 
selecționează pentru structura de vânzări non life:

DOI INSPECTORI DE ASIGURĂRI ASPIRANT!
Pentru AGENȚIA DEVA

Compania Germană cu sediul în Eisenberg este 
prezentă pe piață încă din 1945 și este specializată în 
dezvoltarea și producerea tehnologiilor sanitare 
sofisticate din plastic. în gama de produse SANIT se 

regăsesc rezervoare de toaletă clasice, montate în 
pereți, racorduri și ansambluri WC și sifoane de 
scurgere.

SANIT produce o gamă largă de rezervoare de toaletă 
clasică de înălțime, semi-înălțime sau monobloc. Toate 
rezervoarele sunt echipate eu izolație împotrva 
condensului, cu funcție de economisire start/stop, cu 
posibilitatea reglării apei de spălare la 6 sau 9 I, 
eventual cu sistem dual-flush de clățire de 3/6 sau 3/91.

Firma produce cadre metalice special proiectate având 
toate racortiorite și țevile necesare pentru montarea 
elementelor sanitare: WC, bideu, pîsoar, lavoar. Cadrele 
se potfolosi în pereți glps-carton sau în interiorul unui zid 
de cărămidă. Cu ajutorul sistemelor ascunse SANIT 
puteți creea băi cu design deosebit. Rezervoarele 
ascunse nu necesită întreținere.

Vă recomandăm rezervoarele SANIT .pentru că sunt 
economice, silențioase, estetice, ergonomice și fiabile.

Cerințe:

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

Oferim:

• Posibilitatea dezvoltării unei cariere 
fntr-o companie multinațională

• Mediu de lucru profesional
• Training Inițial șl permanent
• Pachet salarlal atractiv șl 

motlvant

Vă așteptăm la depozitul nostru:
TIMIȘOARA
Str. Ion lonescu de la Brad nr. 29., Tel: 0256-400774. Fax: 0256-400777, e mail: instaltm@melinda.ro

^Continuitate în inovație!

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

deva.hdRalllanztlrlac.ro
Persoanele selecționate vor fi invitate telefonic pentru interviu.

British american 
Tobacco 

ROMANIA

KENT LUCKY STRIKE

INTERBRANDS
Marketing A Distribution SAL

B r r. division

PALL MAU VICEROY
Având peste 100 de ani de experiența mondiala in domeniul tutunului si * produselor din tutun, British American lutaMaiiz 

prezenta in 180 de tari. Cu un portofoliu de 320 de murei, suntem lideri de pista in mai mult de $0 de tari si producea Ude MM un 
miliard de țigarete. Afacerea noaatra este susținui» de mai mult de 90000 de angajați Ia nivel mnndutl. A v țgi 5 

Succes, prezenta globala si creștere continua acesta este British American Tobacco.
INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION SRL Distribuitorul exclusiva] produ-elor ■ < 

BRITISH AMERICAN TOB^CCD «outa candidați dinamici si ambițioși pentru următoarea pozifc | * -ș 

ICOMBiCIAL
kRANSEBfcS

■VJ5î.:'■ ‘ : ’’ ■ * • i* ' 7 * ’
t ’ i’xV'l '■
! - Principale i ponrm"lt«ll:

' ’ i-f‘Î£l*^șigtimfei:diipBiiibilîmn|roduselsițBKI'inmMiș«B'
MSOțta) AUdgcrea oblwttvțlor de distribuite Mu gmtețidMk

>, td vcStoriclor de .ussairoj-ac 'Crirc tentonu, frecventa de
viziăret expunere îroduse si liuUCTiale ixiblteuarc 

• Menținerea si mibunataâmrelatiei cu cftsntn
Ti • Menținerea si actualizarea boxei de dare

1 ' ț-Ș'-.

Daca sunteti interesați, va rugam sa trimiteri CV-ul. o scrisoare de haMtita MNtk ngNta «tenta in mttxiritum 7 rit® 
de la apariția anunțului, in atenlia departamentului de Reslitsftnsns,' la urmattoarea adresa: .

Macul Roșu 1-3, sector 1, București sau la fax: (0211 210.09,71. e-nnlit: ru_recnntmenl(ml»Ki.com
Numai canditiatii xetetsali var ft t:antai:tali pentru interviu. ’. .

Cerințe minime: »
• Minim studii medii
• Cunoștințe de utilizare a calculatorului (Windows,
• Excelente abilitați <lc comunicare
• Orientare către client
• Abilitați de lucru in echipa
• Disponibil pentru un program flexibil
♦Pctmis tfe ctmduccre cwcgorut "B”- cel puțin un an vechime

(3621)

ANUNȚ
Serviciul de Ambulantă Județean Hunedoara, cu sediul în Deva, 

Sir. Depozitelor, nr. 3, anunță că, în dalele de 18 august, 25 august 
și 30 august 2005, va avea loc la sediul instituției licitație publică cu 
strigare pentru vânzare autosanitare.

Pentru informații vă rugăm să ne contactați la telefonul 
0254/221550.

licitațiile vor avea loc la ora 10,00, în zilele anunțate, la sediul 
SAJ Hunedoara, Str. Depozitelor, nr. 3 din Deva.

Prețurile de începere a licitației sunt afișate la sediul Ambulanței 
precum ți la sediul Administrației Publice locale.

Condiția de participare este achitarea la casieria unității a taxei 
de participare de 10% din valoarea autosanitarei licitate.

(27630)

Cititorii 
Cuvântul liber: 

Oameni bine informați! 
Ziarul familiei tale!

Rt Al SPORT

Ne face plăcere să vă anunțăm 
deschiderea bazei sportive

Vizitează-ne ți |etrece-|i timpui liber folosind umâtoafelelac liHți;
• tfouț terenuri de fotbal cu gazon artificial ș

«instalație nocturnă • vestiare, dușuri • terasă fi ta §
Rezervări terenuri de fotbal:

Tel. 0742/051.547,0722/210.134,0745/762143 sau la baza sportivă
www.realspsrt.ra

parte a unei corporații internaționale mass-media 
s ' care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
‘ și servicii Internet In vestul Austriei, in nord-estul

Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

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

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

Cerințe:

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

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

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

ACUM POȚI TRIMITE 
ANUNȚURI ȘI PRIN SMS! 
TELEFON: 0720/400 555 
(tarif normal) /

5. TeL, două puncte 6. Prefix și număr 
de telefon

4. Fieț, două puncte, 
sume (milioane = roti 
iar mii = M)

01 ■ Vând ap. 1 cameră 

02 - Cumpăr ap. 1 cameră 
03-Vând ap. 2 camere 

M - Cumpăr ap. 2 camere 

05 - Vând ap. 3 camere 

06 ■ Cumpăr ap. 3 camere 
07 - Vând ap. 4 camere 

08 ■ Cumpăr ap. 4 camere 
09 ■ Vând ap. 5,6 camere

10 - Cumpăr ap. 5,6 

camere
11 ■ Vând ap. la casă
12 - Cumpăr ap. la caaă
13 - Vând case, vile
14 ■ Cumpăr case
15 ■ Vând case de vacantă
16 - Cumpăr case de vacantă 

17-Vând case la (ară
18 - Cumpăr case la tară
19 - Vând garsoniere
20 - Cumpăr garsoniere
21 - Vând terenuri
22 - Cumpăr terenuri
23 - Vând locuri de veci
24 ■ Cumpăr locuri de veci
25 - Vând apatii comerciale
26 ■ Cumpăr apatii comerciale

27 - Vând alte imobile
28 - Cumpăr alte imobile
29 - Imobile chirii
30 ■ Imobile schimb

31 - Vând finanțe
39 - Cumpăr finanțe

33-Asocieri
34 - Oferte Împrumuturi
35 - Solicitări Împrumuturi
38 ■ Auto românești - 

Vânzări
37 ■ Auto atrăine ■ Vânzări
38 - Microbuze, dube
38 - Camioane, remarci
40 - Utilaje, unelte, industriale

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

instalații satelit
50 ■ Aparate foto șl telefonice
51 - Calculatoare și accesorii

52 - Îmbrăcăminte, Încălță
minte, ariioote aport

53- Materiale de 
construcții

54- Bijuterii
55- Artă, antichități cărți, 

reviste
56- Qectrocaanice
SI-Plante și animale, 

agroalimentare
58 ■ Medicamente, 

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

muncă
74 - Oferte locuri de muncă

mailto:instaltm@melinda.ro
deva.hdRalllanztlrlac.ro
ml%25c2%25bbKi.com
http://www.realspsrt.ra
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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Vând ap. 2 camere (03)
• urgent, mărită 36 mp, Deva, bdul Decebal, 
amenajat, preț 720 milioane lei. Tel. 0745/367893.

• 2 apartament* a 2 camere, In comuna lila, preț 
negociabil. Tel. 0724/523823, 0724/065448, fax 
0254/282375, după ora 17.
• circuit, balcon închis, parchet, gresie, faianță, 
modem amenajat, ocupat imediat, Deva, Boul 
Dacia, preț 800 milioane lei, negociabil. Tel. 
0745/039628.
• decomandata, btoc cărămidă etaj 3, parchet 
stejar, totul contorizat, 63 mp, boxă, uscătorie, 
interfon, balcon închis. Deva, Titu Maiorescu, 
preț 130.000 ron. Tel. 0741/210056.
• decomandata, cu îmbunătățiri, Deva, str. 
Bejan, bl. 61, sc 2, eL 7, ap. 109, preț 650 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0724/388452.
• decomandata, Deva, I. Manlu, bloc C, ap. 12, 
preț 29.000 euro, contorlzări, repartitoare, balcon 
închis. TeL 213119.
• dMtnMnMa, Deva, zona Astoria, etaj 4 din 
10, parchet, centrală termică, preț 850 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0721/521378
• Deva, Bdul Decebal, decomandate, reparti
toare, gaz contorizat, gresie, faianță, etaj 8 
lângă farmacie, preț 1300 mid. lei, negociabil. 
Tel 217413 sau 229783.
• Deva, sir. M. Eminescu, bl. 42, parter, amenajat 
pentru locuit și spațiu comercial, ușă aluminiu, 
alee betonat! preț 20.900 euro. Tel. 220723, 
0723/335189.
• Deva, zona loan Corvin, decomandate, 
modificări, termopan peste tot, ultrafinisat, 
boxă Nu sunt agent Imobiliar. Preț 1,090 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0722/845627.
• Hunedoara, zrrt centrală etaj 1, centrală 
termică în garanție, gresie, faianță parchet, 
instalații noi, ușă metalică balcon închis, 
convenabil, accept credit Imobiliar, 0722/972981, 
0741/077821.
• semHecomandato, parter, Deva, Al. 
Romanilor, preț 700 milioane lei, negociabil. Tel. 
0721/521378

Vând terenuri (21)

• U parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. 
Relații latei. 211124.
• 2300 mp teren intravilan în Deva, str. Alunului, 
(zonă agrement, case de vacanță). Tel. 227242.
• 24,700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu Și CF. Tel. 212272,0723/732560.
• ' rarv an 3600 mp în Băcia cu toate facilitățiIe: 
apă canalizare, curent, gaz, preț 4 euro/mp. Tel. 
233974,0724/388452.
• Intravfan Deva, Prelungirea Vulcan, 2200 mp. 
Relații tel. 211621,213148
• Mravfan, $100 mp, zona 700 Deva, preț nego
ciabil. Tel. 222305,226813.
• Intravilan, 730 mp, fs 30 m, cu livadă de pomi, 
ideal casă vacant! zona Valea Vețelului, preț 2 
euro mp. Tel. 0742/290024.
• Mravlan, în Archia, 3 km de Deva, suprafață 
6200 mp, preț 6 euro mp. Tel. 0744/981538
• Int lan, p*ntru construcție casă în Șolmuș 
la asfalt, 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la 
poartă Relații zilnic la tel. 220269,0746/029058
• In «vi Sântandrei, 3 parcele a 1.600 mp, 
7.200 mp și 2.200 mp, apă asfalt, curent Tel. 
236838
• loc de casă 3516 mp, fs22m, apă gaz, curent 
loc drept, zonă liniștit! Hunedoara, preț 10 euro 

mp. Tel. 0723/005657.
• teren pa DN7, în localitatea Sântandrei, 1600 
mp. Tel. 0720/018204.
• taran șl cabană cu mansardă 1000 mp, sat 
Costești, intravilan, zonă deosebită grădină 
pomi. Tel. 0723/288282.
• taran, 1500 mp, pentru construcție cabană, 
preț 3 euro mp. Tel. 0721/521378.

Vând ap. 3 camere (05)
Imobile chirii (29)

• vând pat suprapus, nou-nouț din lemn de fag 
lăcuit Tel. 0727/340661.
• vând sobă teracotă completă (cahle, cărămizi, 
țigle, ușițe din fontă arzător de gaz), în stare 
excelent! preț negociabil. Tel. 0254/215326.

Televizoare (48)

• vând tv Nokia, diagonala 37 cm, imagine 
deosebită preț 250 ron. Tel. 0723/288282.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• aduc ia comandă dvd cu filme vechi, filme de 
colecție, istorice, indiene. Tel. 0720/797968.

• societate wnerc i vinde antene de 
satelit digitale începând cu 650 lei nd, un 

an jararȘie, recepționează programe 
românești șl străine, cu abonament (MAX 
TV) șl fără abonament montarea și 
deplasarea incluse te preț. Relații la tel. 
0723/481776 sau 0745/840474.

• vând DVD și DIVX, lichidez colecție personală 
110 dvd și 70 divx, preț 70.000 dvd și 40.000 divx, 
negociabil ia mai multe bucăți. Tel. 0766/745092.
• vând dvd: Terminator, Predator, Star Wars, 
Matrix, Alien, Stăpânul inelelor, Harry Potter, 
Rambo, Rocky etc. Informații și comenzi: adri- 
anhd2005@yahoo.com sau 0720/797968
• vând stații auto Magnat, Kenwood, Weconic, 
DVD, stații casă fax cu foi A4 și airbag Opel 
Astra sau Omega, prețuri negociabile. Tel. 
0723/455092,711063,

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând Sony Ericsson K 500 i, nou, o lună 
vechime, toate accesoriile. Tel. 0726/080402.

• vând plan vienez Wirth, coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431, 
seara.
• vând saxofon marca „Timiș" cu cutie, stare 
excelentă de funcționare, preț 5 milioane lei. Tel. 
0254/776082.

• vând ceas de mână Doxa perfectă 
funcționare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.
• vând ceas de mână elvețian Longines, cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 140 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând caturi de limbi străine pe CD: engleză 4 
cd, franceză 5 cd, germară 4 cd, italiana 1 cd, 
jocuri, muzică Informații și comenzi: adri- 
anhd2005@yahoo.com sau tel. 0720/797968
• vând detectoare radar Cobra, Whisthler, nede- 
tectabile, prețuri minime, garanție. Tel. 
0722/806980.
• vând foarfecă coafor, 450.000 lei, fustă piele nr. 
50, preț 1 milion, vestă piele nr. 50, un milion, 
candelabre 2 brațe, 350.000 lei, reșou voiaj, 
150.000 lei. Tel. 234076.

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Domnițeanu Diana Maria. Se declară nul.
• plardut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ungur Ecaterina. Se declară nul.
• pierdut chibițe cu seria HDVPL nr. 
08702309/02 pe numele Cătescu Marioara și 
HDVPL nr. 08702330/02 pe numele Mihăilă 
Victoria Se declară nule.

Apeluri (65)

• ciut agent persoană (femeie) pentru 
îngrijit femeie bolnavă la domiciliul aces
teia, permanent. Deva, tel. 219934.

Comemorări (76)
4
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• balcon tocNa, centrală termică geamuri 
termopan, multiple îmbunătățiri, Deva, zona 
Udo, preț 140.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/079659,234415.
• decomandate, hol central, îmbunătățiri, 
contorizări, modificări, Deva, Al. Păcii, etaj 2, preț 
15 mid. lei. Tel. 213244,0741/154394.
• : nktecomi late, Deva, 1 Decembrie, ultra
modern amenajat, preț 15 mid. lei sau schimb 
cu apartament 2 camere, aceeași zonă Tel. 
0721/521378

• Inchlrfem p^lu comercial (magazin, 
cofetărie și laborator cofetărie) cu dotările 
necesare. Informații la tel. 282881 sau 
282508 lila.

Calculatoare si accesorii 
(51) Umanitare (66)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, 2 balcoane, 2 băi, 120 mp, 
centrală termic! multiple îmbunătățiri, etaj 1 
din 4, preț 170.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/084618

• hchktez giraonteră mobilată zonă centrală 2 
camere, bucătărie, preț 100 euro. Tel. 215487.
• dar panini închiriat garsonieră camere deco
mandate, mobilă aragaz, frigider, contorizări, 
Deva, Bălcescu Nou, preț 100 euro/lună Tel. 
0742/290024
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
mobilat, utilat, preț 120 euro, negociabil și 
garsonieră mobilată 100 euro, Deva. Tel. 
0721/744514.

Auto românești (36)

Cumpâr ap. 4 camere (08)

• Deva, decomandaăa, zonă centrară, etaj 1 sau
2. R el ații la tel. 025V218308 0744/561810.

Vând case, vile (13)

• 3 camera, bucătărie, 2 bă, 2 garaje, livadă 
grădină flori, legume, luciu apă filigorie, 
barbeque, sc 230 mp, șt 25 ha, totul la standarde 
occidentale, la 5 km de Deva, preț 130.000 euro. 
Tel. 0745/888619.
• 4 camera, 2 băi, bucătărie faianțată complet 
renovată termopan, acces auto, centrală 
termică Deva Tel. 0726/972966.
• casă radi 2002, 2 camere decomandate, 
bucătărie, cămară centrală termică baie 
amenajată sc 170 mp, preț 1,9 mid. lei. Tel. 
0745/367893.
• Deva, Sir. Gri viței, nr. 31, cu 2 curți, acareturi și 
grădină preț 13 mid. lei, și Renault 11, af. 1984. 
Tel. 236510.
• Deva, zona Bămuțiu, 2 camere, hol mare, 
bucătărie, baie, pivniță curte, preț 40.000 euro, 
negociabil. Tel. 0721/521378
• Simeria, Str. Păcii, nr. 13, preț negociabil. Tel. 
0254/261165,0723/290552.
• ultracentral Hațeg, Str. Timișorii, nr. 6, st 245 
mp. casă propriu-zisă cărămidă supraetajabilă 
pod, pivniță 380 mp, curte cu dependințe, 1.565 
mp grădină apă curentă gaz, telefon, cablu tv. 
Tel. 213303, seara, 0723/520342,0722/564136.
■ vând casă în Deva zona Progresului, 4 
camere, bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi 
fructiferi și gazon, grădină de legume. Tel. 
214446. Exclus intermediari.
• vând, la casă o cameră bucătărie, baie cu 
cabină de duș, centrală termică parchet 
lamelar, gresie, faianță Deva central. Preț nego
ciabil. Tel. 0726/972966.
• vlâMsaM parțial, 6 camere, bucătărie, 3 băi, 
mansardă garaj, cramă și terenul aferent, în 
localitatea Săcărămb. Informații la tel. 
0727/366763.

• vând Are D, motor Brașov, stare bună de 
funcționare, acte la zi, remorcă Padiș 13 tone 
sau schimb cu Dacia Diesel. Tel. 245874, 
0723/335189.
• vând Dada 1310, recarosată in 1999, stare 
foarte bună Tel. 0744/585516
• vând Dada 1310 TLX, de pe export, A.F. 1992, 
stare foarte bună Preț 52 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 231268
• vând Dada break, af 1997, vopsea metalizată 
nu necesită reparații, acte 122005, VT 2007, capi
tonată mochetă 85.000 km. Tel. 0726/080402
• vând Dada Logan Ambition 18 albastra Egee, 
5000 km, full-option, preț 7950 euro. Tel. 
0723/288282.
• vând Dada Nova alb 28,17.000 km rulați, preț 
3000 euro, stare foarte bună Tel. 213943.
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• rog, cine poate șl dorește să mă ajute pentru 
medicația unui copil bolnav, eu fiind unică 
întreținătoare cu un venit foarte mic, Banc Post, 
cont R055BPOS22006062594 ROL 01, Toma 
Paraschiva.

Auto strâine (37)

• 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 orig
inală metalizat, extrase, închidere centralizată 
alarmă muzică climă geamuri electrice, servo 
total. Tel. 0723/270348.
• vând Lada 1200 S, stare excelentă ținută în 
garaj, rulat 56.000 km, preț negociabil, merită 
văzută Tel. 0254/215326.
• vând Opel Vectra 1,6 i, af 1991, gri metalizat, 5 
uși, stare foarte bună, închidere centralizată 
alarmă preț negociabil. Tel. 0722/376825.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând centură militară veche cu o stemă pe 
pafta, 150 euro, mașină de cusut Singer, monede 
cu eciipsa 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)

Microbuze. Dube (38)

• vând microbuz 12+1 VW LT 28, model 1987, 
lung și înalt, stare foarte bună motor 2400 
Diesel, cârlig pentru remorcă Tel.0722/161661.

• distribuitorul Macon SA vinde BCA, preț 
238 rorvmc sau 2380.000 lei vechl/mc, 
transport gratuit la domicSul cfientuU. TeL 
0254^36204,0744/524456,0744/561574.

Camioane, remorci (39)

Cumpâr case, vile (14)

• vând remord 2 axe, model furgon, închisă 
pentru microbuz, stare foarte bună preț nego
ciabil, preț 9900 ron. Tel. 0722/161661.

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

• vând BCA la pr^ de producător. Retail la 
tei 0723/584469.

• urgent, Simeria zonă bună ofer prețul pieței. 
Relații la tel. 0745/483783,0722/582097.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Vând case de vacanță (15)

• vând cabană zona Căprioara, preț 10.000 euro, 
negociabil. Tel. 0721/521378

Vând case la țară (17)

• 2-3 camere locuibile, în împrejurimile Devei, 
ofer maximum 750 milioane lei. Tel. 0720/501984.
• 2 corpuri, curte 3 - 4000 mp, preț 400 milioane 
lei, localitatea Zam. Tel. 0721/521378
• 3 camera, bucătărie, cămară anexe, grădină 
curte mare, zonă centrală în Rapoltu Mare, nr. 
150. Tel. 264295, după ora 17.
• 3 camere, cămară beci, curte mare, 
dependințe, preț negociabil, comuna Dobra, 
satul Făgețel, la 2 km de la șosea. Tel. 
0724/523823,0724/065448 fax 0254/282375, după 
ora 17.
• 3 camere, urgent, bucătărie, garaj, curte, 
grădină 6500 mp, preț bun, în localitatea Hărău. 
Tel. 0745/079659, 234415.
• 4 camere, anexe gospodărești, 50 ari grădină 
comuna Dobra, satul Abucea, nr. 7, preț 900 
milioane lei, negociabil. Tel. 0723/885562,
• casă h comuna Băcia. 1700 mp teren plus 
grădină proiect casă nouă Tel. 0724/368331.
• casă și anexe cu terenul aferent, în localitatea 
Săcărămb. Informații la tel. 0727/366763.
• Certei, curte, grădină șură, grajd, fântână, 
1500 mp, preț 460 milioane lei. Tel. 231289, 
0727/861357.

• vând betonieră nouă 190 litri, import Croația 
pinion și coroană fontă motor 220 v/850 W. Tel. 
0256/329797.
• vând combină cereale „Class", 2 m, stare 
perfectă de funcționare. Tel. 0722/334830,682475, 
0788/199266.
• vând mașină de tuns iarbă manuală Husq
varna aproape nouă preț negociabil. Tel. 
213962, după ora 20.
• vând morișcâ scos cartofi, confecționată de 
meseriaș, preț 5 milioane lei. Tel. 0254/776082.
• vând presă de balotat, cositoare rotativă 
greblă fân, semănătoare porumb. Tel. 
0727/272307.
• vând reductor oxigen și acetilenă noi. Tel. 
0722/441425.
• vând tractor 45 CP, motor defect sau cumpăr 
motor tractor Hanomag, nemțesc. Tel. 683091.

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

• vMcMnidă din demolări, preț 6000 bucata, 
urgent în zona Orăștie. Tel. 220723,0723/335189.
• vând gard de beton, asigur transport și 
montaj. Tel. 0723/659753.

Electrocasnice (56)

Piese, accesorii (42)

• vând 3 bucăți anvelope Victoria cu cameră și 
jantă de dimensiunile 975/18, cutie de viteze 4 
trepte și un electromotor, ambele de Dacia Tel. 
221431, seara

• urgent, ladă frigorifică Arctic, 5 sertare, bine 
înteți n ută stare perfectă de funcționare, preț la 
vedere, tel. 228204, zilnic.
• vând candelah cristal, perfectă stare, cu 3 
becuri, preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând convenabl congelator Arctic, 5 sertare 
și mașină de spălat Alba Lux 9, Tel. 221431, seara.
• vând ieftin cazan încălzire centrală pe gaz sau 
lemne, arzătoare gaz, boiler apă caldă alter
nator Dacia nou, aparat electric de vopsit etc. 
Tel. 212045.
• vând mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661001 - 2505013, perfectă funcționare, 
vechime de peste 100 ani. Tel. 212272, 
0723/732560.

Cumpăr case la țara (18)

• locuMă m Hărău, ofer 260 milioane lei. 
Informații la tel. 0721/521378

Mobilier și interioare (47)

• vând cadă baie din fontă chiuvetă bucătărie 
și baie, calorifere fontă Tel. 0745/202164.
• vând măsuță tv 700.000 lei, masă bucătărie 
300.000 lei, Nokia 5110, preț 1 milion lei. aparat 
foto preț 800.000 lei. Tel. 0722/161644.
• vând mobiă dormitor, mobilă bucătărie, 
mobilă tineret colțar Dulcineea recondiționat 
prețuri avantajoase. Tel. 213244,0741/154394.
• vând mobiă: bibliotecă dulap, recamier, 
masă covoare, aragaz cu butelie, preț foarte 
convenabil. Tel. 228905.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând porumb știuleți 8 tone, zona Banat Tel. 
0723/288282.
• vând tineret și adulți Samojede, Spitz mic, 
Chow Chow, Pedigree, Timișoara. Tel. 
0723/725402.
• vând vacă 4 ani și vițel de 5 luni, preț nego
ciabil. Relații la tel. 212344.227149.

Instrumente muzicale (60)

Au trecut 2 ani de la plecarea în 
lumea umbrelor a celui care a fost

MARCU ȘTEFAN (FĂNICÂ) 
Timpul nu a adus uitarea ci a 
dăinuit durerea. Parastasul 
duminică 31 iulie, la Medieșul Aurit 
- Satu Mare, unde este înmor
mântat. Dumnezeu să-l odihnească, 
iar nouă să ne dea puterea să 
mergem mai departe.

Familia

Se împlinesc 6 luni de când bunul și iubitul soț, 

prof. VÂRTOPEANU GRIGORE 
ne-a părăsit. Parastasul are loc sâmbătă 30 iulie, ora 10, la 
Biserica din Cimitirul ortodox de pe str. M. Eminescu 
Deva.

Dumnezeu să-l odihnească.

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

• efectuez transport marfă local și interurban, 
cu camion acoperit de 32 t util, 36 mc, dimen
siuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.
• husepentni Logan, Peugeot307, Opel Astra 17 
DTI, Renault Clio, Scenic, Twingo, Megan, Cielo, 
Solenza, Deva, Micul Dalas, Str. Florilor, nr. 1, tel. 
0727/756681.

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

Oferte locuri de muncă (74)

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

• SC FladerilaPam SRL, cu sediul In orașul 
Hațeg, str. A. Vlaku, nr. 2, angajează 
personal cafificat In arii de brutar,
modelator, cocător, Homații la sediul 
sodetăța, teL 770182,0722/435609.

• societate comercială angajează lucrători 
zone verzi Informați teL 0744/707994, 

745/625751

• societate româno-germană angajează 
director vânzări repartiție, studii supe
rioare, salarâi motlvant, carnet conducere, 
operare PC, abitâti de comunicare. TeL 
220410,0745/348571

• societate comentată angajează conducător 
auto, posesor autoturism proprietate personală 
Tel. 0740/420521.

Vinzi Cumperi închiriezi SchimbiCauți

Au trecut 7 ani de lacrimi și durere 
de când ne-a părăsit pentru 
totdeauna cea care a fost .

MARIANA JURCA
Nu o să te uite niciodată soțul, fiul, 
fiica, nora, ginerele și scumpii 
nepoți. Comemorarea va avea Ioc 
sâmbătă 30 iulie, ora 10, la Biserica 
din str. Eminescu Deva. Dumnezeu 
să te odihnească în pace.

Familia

Cu adâncă durere și dor soția și fiul amintesc celor care 1- 
au cunoscut pe

OGNER MULAI
că se împlinesc 7 ani de la trecerea în nefiinfă. Parastasul 
de pomenire va avea loc sâmbătă 30 iulie, ora 12,30, la Cimi
tirul Călugăreni.

La 1 august se împlinește un an de 
la trecerea în neființă a celui care a

BUGNAR EMHIAN
neprețuitul nostru soț, tată și bunic. 
Parastasul de pomenire va avea loc ■ 
sâmbătă 30 iulie, ora IO, la Biserica 
„Sf, Vasile” din Cimitirul din str. 
Eminescu Deva. Rugăm pe toți cei 
care l-au cunoscut să ne fie alături.
Dumnezeu să-l odihnească in pace.

î

1

y
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Vând ap. 1 cameră (01)

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

Vând garsoniere (19)

•zona Procesul dec., et. 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută, mobilată, tel. 0732/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2. ocupabile imediat preț negociabil, tet 
0745/253662,211587. (Evrika)
• semidec, parchet jaluzele exterioare, 
contorizări, zonă bună Hunedoara, preț 19900 
RON, tel. 718833,0745/376077. (Partener)
• zona M5/1 Hunedoara, gresie, faianță, 
convector, balcon închis, preț 35.000 RON, tel. 
718833,0745/093073.(Partener)
• iigent, zonă onkata, balcon, parchet 34 mp, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• dec, complet mobilată, geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• zona Decebal semidea, ST 30 mp, balcon 
foarte mare, vedere la bulevard, parchet 
faianță, contorizări, ocupabilă imediat, preț 
69.000 RON. tel. 0788-165702,0788-165703. (Fiesta 
Nora)
• zona Zamfirescu, etaj 2, semidec, contorizări, 
parchet nou, gresie, faianță, bucătărie cu bar, 
ușă lemn masiv, preț 69.000 RON, tel. 0788- 
165703,232808,0788-165702. (Fiesta Nora)
• ultracentral, Deva, 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)
• zona Gojdu, etaj 2, semidec, contorizări, 
parchet, gresie, faianță, bucătărie modificată, 
ușă lemn, preț 69.000 RON, tel. 0745/302200, 
232808 0788/165703. (Fiesta Nora)
• urgent In zona Decebal, etaj intermediar, 
decomandată, st 38 mp, balcon, contorizări 
(apometre, gaz-2 focuri, repartitoare). Preț 830 
mii. lei, (83.000 RON). Tel. 0254/231.212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• urgent in zona Dacia, 2 camere, amenajări, 
contorizări. Preț 430 mii. lei (43.000 RON). Tel. 
0254/231212,0740/013971. (Garant Consulting)
• urgent In zona Gojdu, decomandată, balcon. 
Preț 600 mii. lei. Tel. 0254/231212,0740/013971 
(Garant Consulting)
• urgent ta zona bd. Decebal, confort 1, deco
mandate, bucătărie, baie, balcon inchis 
ocupabilă imediat Telefon 0741/154401, 
0254/227542 seara. (Garant Consulting)
•zona Zandkescu, dec, etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 miUei. 2352080721/985256. (Rocan 3000) 
■zona M. Eminescu, dec., amenajată, et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă, et 1. dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Miriști, dec, mobilată, balcon închis, et 1, 
700 mii. lei. 235208 0721/744514. (Rocan 3000) 
•zona Miriști, vedere la stradă, liberă, 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
•ofertă excep U Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță, parchet, balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comanda preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
•Deva, cartier Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
■decomandate, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Tel. 0722/62409L (Casa Grande) 
•dec, etaj 2, complet contorizată formată din 
cameră, hol, baie, Aleea Romanilor, preț 330 mil. 
lei, neg., tel. 223400,0743/103622,0720/387896. 
(CasaBetania)
• dec, suprahță mare, parchet, balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu interfon, Decebal, 
preț 700 mii. lei, neg., tel. 223400,0724/169303, 
0741/120722. (CasaBetania)
• garsonieră 2 camere, contorizări, gresie, 
faianță, repartitoare, parchet baie cu cabină de 
duș, recent renovată, Aleea Romanilor, preț 500 
mii. lei, 0743/103622,0724/169303. (Casa Betania) 
•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)
•dec, 2 camere+băe, parchet, gresie, faianță, 
termopan, ușă metalică, zugrăvită în lavabil, 
apometre, gaz contorizat Preț 600 mii, neg, tel. 
228540,0722/566938 (Ella)
•semidec, zona Gojdu, parchet gresie, faianță, 
zugrăvită în lavabil, gaz contorizat apometre, 
balcon, preț 465 mii, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•semidec, zona Dacia 2 cam. + baie, et 3, gresie, 
faianță, apometre, gaz contorizat, ocupabilă 
imediat preț 550 mii, neg, tel. 228.540, 
0745/653531. (Ella)
•dec, zona Dorobanți, apometre, gaz contorizat 
gresie, faianță, parchet laminat, zugrăvit în la
vabil, ușă metalică, termopan, ocupabilă ime
diat 690 mii, neg., tel. 228540,0722/568938 (Ella)
• zona Dada, dec. modificată, gresie, faianță, 
contorizări, st. 30 mp. Preț 47.000 RON/470 mii. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• dec. zona Dorobanți, et intermediar, st 44 mp. 
Termopan, centrală termică, parchet vedere in 
față Preț. 800 mil/80.000 ron. neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin’s Home)
•zona Decebal, etaj 1, contorizări, amenajată, 
25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939,0726/269713. 
(Eurobusiness)

„CAM muuusnc"
„Casa Majestic* cu sediul în Deva, fa
dul luliu Maniu, bl. I, parter, tel. 
213.050 sau 0746/225.726, vizavi de 
Mc1 Donalds, are plăcerea de a vâ 
anunța că, începând cu data de 
Ol .08.2005, vâ sta la dispoziție 
oferindu-vâ o gama completa de 
servicii de la:

* rprin

EUROSTIL PROIECT DEVA și ALAN PROCONSTRUCT DEVA

• zonă bota Hunedoara, semidec., parchet 
jaluzele, preț 21.000 ron, tel. 718833,0740130413. 
(Partener)
• zona Dada, et intermediar, 2 camere, complet 
renovată contorizări, parchet lavabil, ușă 
metalică instalații sanitare noi, preț 540 mii., tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent zcna 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 Dorobaiți, 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; 0724-620358 
(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 
mii, tel. 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)

Cumpăr garsoniere (20)

• h Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)
• dec, zoi centrală ofer plata imediat, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• urg i zona Dada, Gojdu, Progresul, Avram 
lancu, la prețul pieței și cu plata imediat tel. 
0788/165703,232808 0745/302200. (Fiesta Nora)

Vând ap. 2 camere (03)
• zona Zamffrescu, 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 preț950 mii, 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Dada, ușă metalică parchet modern, 
contorizări, ocupabil imediat preț 17300 euro, 
tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• HimedoaraM&Xdec, 53 mp, preț 53.000 RON, 
neg, tel. 718833,0745/093073. Partener)
• loz zona M4, centrală termică nouă 
faianță gresie, balcon închis, preț 60.000 RON, 
tel. 718833,0745/376077. (Partener)
• zona Astoria, 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, faianță parchet balcon 
închis, vedere în 2 părți, apartament bine 
întreținut preț 87.000 RON, tel. 0788-165704, 
232808 0788-165703. (Fiesta Nora)
• zona Bălcest 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 Eminescu, ta stradă lângă ANI, etaj 3, 
balcon închis, apometre, gaz contorizat, geam 
la baie, ocupabil în 24 ore, preț 65.500 RON, tel. 
232809,0788-165702 (Fiesta Nora)
• zona Decebal, decomandate, termopan, 
parchet gresie, faianță ușă stejar, apometre, 
gaz 2 focuri, preț 110.000 RON, tel. 0788-165703, 
232808 0788-165702 (Fiesta Nora)
• zână cerirata, dec, et 2 contorizări, parchet 
56 mp, balcon, interfon, preț 1,1 mid. lei, neg, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Dorobaiți, contorizări, dec, balcon mare, 
et intermediar, preț 28.500 euro, neg., tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• zona L Manta, et 8 dec, contorizări, parchet 
54 mp, balcon închis, gresie, faianță preț 850 mii. 
lei, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Dada, sdec, et intermediar, ușă 
metalică parchet, gresie și faianță modeme, 
ocupabil imediat, tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
• zona plajă et 2, dec, apometre, gaz 2 focuri, 
parchet bloc cărămidă preț 110.000 RON, tel. 
0721/055313. (Prima-lnvest)
• urgent! Zona Micro 15, etaj intermediar, deco
mandate, balcon închis, parchet laminat gresie, 
faianță ușă metalică centrală termică preț 
50.000 RON, tel. 0745/302208 232808 0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• urgent! Zbru L Corvin, decomandate, 
contorizări, parchet gresie, faianță deosebit 
amenajat și modificat preț 109.500 RON, tel. 
0723/251498 232808 0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona pieței, bloc de cărămidă etaj 2 balcon tip 
lojă debara, boxă mare la subsol, decomandate, 
parchet contorizări, fără modificări, ocupabil 
imediat preț 31.000 euro, tel. 232809, 
0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona Dada, et. 3, semidecomandate, fără 
îmbunătățiri, apometre, balcon închis, 720 mii. 
lei, tel. 206003. (Mimason)
• zona Poiția Municipiului Deva, et 2 semide
comandate, neamenajat, stare bună preț 920 
mii. lei, 206003. (Mimason)
•zonaptațel, decomandate, et 3,58 mp, balcon 
închis, contorizări, liber, preț 1,15 mid. lei, tel. 
0745/159608 215113. (Mimason)
■ zona Gojdu, semidecomandate, et 3, bucătărie 
mărită gresie, faianță contorizări, parchet palu- 
xat, balcon închis, preț 950 mii. lei, tel. 206003. 
(Mimason)
•zona centrată semidecomandate, et 3, neame
najat apometre, gaz 2 focuri, debranșat termic, 
950 mii. lei, tel. 0745/640725,206003. (Mimason) 
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mii., neg. 235208 0721/985256. (Rocan 3000) 
•zonă centrată împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).

Consultanță și intermediere
• imobiliara (vânzare-cum parare 
terenuri, case, apartamente, spații 
comerciale)
• juridica și legislativa
• financiara
pânâ la: • proiectare și execuție 
(construcții), instalații și amenajări inte
rioare și exterioara G

•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28000 euro, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
•zona Micro 18 etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona K Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358. (Rocan 3000)
• iugent,ta zonal. 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 In zona M. Viteazul, decomandate, 
balcon închis, apometre, gaz 2 focuri. Preț nego
ciabil. Tel. 0254/231212, 0740013971. (Garant 
Consulting)
• agent, In 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 in zona Gojdu, decomandate, bucă
tărie, baie, balcon. Preț 80.000 RON, 0741/154401, 
0254/227542 seara (Garant Consulting)
• dec. bucătăria baie, balcon, et intermediar, 
zona Pieței, preț 110.000 RON, tel. 0741/154401, 
0254/227542 seara. (Garant Consulting)
• agent ta zona Al Moților, et 2 faianță gresie, 
centrală termică Preț 75000 RON, tel. 221.712; 
0724/308661. (Garant Consulting)
• agent ta zona bd. L Maniu, etaj intermediar, 
semidecomandat faianță gresie, centrală 
termică balcon. Preț 120000 RON, tel. 221.712; 
0724/305661. (Garant Consulting)
• urgent ta zona Dorobanți, parter, decoman
date, contorizări. Preț 130000 RON negociabil. 
Tel. 221.712; 0724/305.661. (Garant Consulting)
■ Dada, 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel 0745/788578. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• Zamfirescu, decomandate, et bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, decomandate, et bun, parchet gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 

•decomandate, taring, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
•Aleea Crișdul 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 intreți nut, Zamfirescu, preț 980 
mii. lei, tel. 223408 0724/169303. (Casa Betania) 
•etaj 3, decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet bine întreținut zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg., tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)
•etaj 3, balcon închis, contorizări, gresie, faianță 
bine întreținut zona Aleea Pescarilor, preț 970 
mii. lei, neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0720/387898 (Casa Betania)

lentideq zona Uzo, et t apometre, gaz contor
izat gresie, faianță balcon frichis, preț 540 mii, 
neg., tei. 228640,0745/653531. (Ella)

•dec, zona Bejan, et intermediar, fără mari 
îmbunătățiri, preț 340 mil, neg, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•zona Bălcescu, et 2 apometre, gaz contorizat 2 
focuri, faianță balcon mare închis, parchet, 
zugrăvit proaspăt ocupabil imediat preț 800 mii, 
neg, tel. 228540,0745/653531. (Ella) 
•semidec, zona Imp. Traian, parchet gresie, 
faianță balcon mare, apometre, gaz contorizat 
preț 880 mii, neg., tel. 228540,0745/653531. (Ella) 
•In cfrcuR, zona b-dul Dacia, gaz contorizat 
apometre, parchet balcon închis, faianță bloc 
cărămidă preț 850 mii, neg, tei. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date. contorizări, bine întreținut ocupabil în 

timp scurt vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg, telefon 0745/253662 (Evrika) 

•zona Zan iicu, 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) 
•zona bduL Decebal et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• agent, zonă bună dec, et 2, 2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624. (Temporis)
• dec, et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
• zona Micro, semidec, modificat faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208 0724620358 (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat 
apometre, 2 balcoane, bine întreținut, fără 
îmbunătățiri, et 1, preț 1,050 mid, tel. 235208; 
0724620358. (Rocan 3000)
•zona L Creangă et 1, modificat gresie, faianță 
parchet termopan, centrală termică parțial 
mobilat preț 44000 euro neg, tel. 235208; 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• zona 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)

Pâine albă $ Pâine neagră
# Pâine albă felii t neagră felii
# Pâine alba la lavă felii t Franzeluță albă
t Pâine semialbâ ♦ Franzeluță minimulti 
$ Pâine semialbâ felii 9 Faine graham
# Pain? multicereale $ Pâine tradiționali

felii
HUNEDOARA str. Mihai Viteaza, itr. l
Tel: (+49254) 717939

. Fax: (+49254) 713421

• zona Bălcescu, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet merită văzut 
Preț 77.000 RON/770 mii. neg. Tel. 0745/666447. 
(Rubin’s Home)

• zona URacutai, dec, amenajat recent, 
contorizări, parchet ocupabil imediat Preț 
108000 RON/1,030 mid. Tel. 0745/666447. (Rubin's 
Home)
• zona Dada, etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabil, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut Preț 66.000 RON/660 
mii. neg. Tel. 0745666447. (Rubini’s Home)
• zonă cataaiă etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 103.000 RON/1,030 mid. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• zonă tetracentrata, vedere la cetate, modificat 
st 65 mp, 2 balcoane, parchet nou, merită văzut 
etaj intermediar. 125.000 RON/1250 mid. neg. 
0745/666447/0727744923. (Rubin’S Home)
• zona A. Armatei, balcon închis, gresie, faianță 
parchet lamelar, living, contorizări. Preț 
68000RON/680 miURubin's Home)
• 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, zona împăratul Traian, preț 
900 milioane lei, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
•decomandate, LHaculuL gresie, faianță par
chet lamelar, lavabil, balcon închis, 1,020 mid. lei, 
neg. 0723/329060,0746/891619. (Eurobusiness) 
•surer 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, contortzâri, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/369918. (Casa Grande)

•ntidecomand , «ntarizâri, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Băcan, preț 550 milioane 
lei, neg. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•Den, cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
■agent, kmedoaia, 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, ta circuit balcon închis, faianță 
gresie, zugrăvit preț 43.000 RON, tel. 718833, 
0745/376077. (Partener)
• Himedoara, semidec, jaluzele exterioare, par
chet preț 20.000,718833, 0740/130413. (Partener)
• Htetednara, ztrt ultracentrală dec, centrală 
termică faianță gresie, preț 86.000 RON, tel. 
718833,0745/093073. (Partener)

Cumpâr ap. 2 camere (04)

• zonă bute, în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika)
• urgent zonă bună plata imediat, tel. 215212. 
(Prima -Invest)
• urgent zonă bună plata imediat tel 215212. 
(Prima-lnvest)
• zona Dorobanți, Progresul, Gojdu, Dacia, 
împăratul Traian, centrul vechi, la prețul pieței 
și cu plata imediat tel. 00788/165702, 232808 
0723/251498 (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)

• zona L Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bai, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bdul N. Bălcescu, et 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Dorobanți, et 2 centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)
• zona Procesul et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 15 mid. 
lei, negociabil, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona G. Enescu, decomandate, et 198 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2+diferență preț 1,35 mid. 
lei, negociabil, tel. 0745/253662 (Evrika)
•zona Prorpeste, dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et 2 preț 1550 mid. Tel. 235208 
0721-985258 (Rocan 3000)
• zona G. 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)
• zonă centrală Hațeg, dec., 2 băi, gresie, faianță 
instant apă caldă preț 39.000 euro. tel. 718833, 
0740/130413. (Partener)
• agent decomandate, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg., tel. 0726/826624. (Temporis)
• zona L Manta, dea, parchet contorizări, bloc 
de cărămidă et 1, preț 1,2 mid. lei, neg, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)

faunifaei fate!

• dec, contorizări, beci, balcon închis, central, 
preț 1,2 mid. lei, neg., tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• zona Mcescu, termopan, gresie, faianță 
modeme, parchet lamelar, balcon închis, 
ocupabil imediat, preț 31.000 euro, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• agent! Zona Gojdu, bloc de cărămidă deco
mandate, centrală termică parchet de stejar, 
hol central vedere în 2 părți, preț 125.000 RON, 
tel. 0788/165703, 232809, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• ama Bălcescu, etaj intermediar, semideco
mandate, bloc de cărămidă balcon închis, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, parchet, 
rigips, spoturi, 36500 euro, negociabil, tel 232809, 
0788165703. (Fiesta Nora)
• zona. Gojdu, bloc de cărămidă parter, deco
mandate, centrală termică parchet de stejar, 
hol central, vedere în 2 părți, preț 150000 RON, 
tel. 0788165703,232809. (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 103D00 RON, 0740/210780.(Prima-lnvest)
• zonă centrată I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, faianță apometre, gaz 
contorizat interfon la scară preț 1,100 mid. neg., 
tel. 228540,0745/653531. (Ella) .
• dec, zona Mărăști, 2 băi, 2 balcoane, bucătărie 
modificată gresie,faianță instalații sanitare noi, 
ușă metalică vedere în trei părți, sau schimb cu 
ap. 2 camere, 1,400 mid, neg, tel. 228540. 
0745/653531. (Ella)
• ugent, In zona Gojdu, decomandate, balcon, 
hol central, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
gresie, faianță parchet Preț 37000 euro. Tel. 
0254/231212 0740013971. (Garant Consulting)
• urgent, ta zona Scărișoara, etaj intermediar, 
contorizări (apă gaz, căldură). Preț 26000 euro. 
0254/231212,0740013971. (Garant Consulting)
• agent, ta zona Bălcescu, dec, etaj interme
diar, balcon, apometre, gaz 2 focuri, parchet Tel. 
0254/231212,0740013971. (Garant Consulting)
• agent, ta 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, de et bun, bloc cărămidă
parchet gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•zona Eminescu, decomandate, et 3, 2 băl, 
balcon închis, cămară debara, parchet peste 
tot, gresie, faianță preț 1,450 mid. lei, tel. 215113, 
0745/159608 (Mimason)
•zona Tirtkvini, decomandate, parter, pre- 
tabH birouri, sediu firmă cabinet, preț 38.000 
euro, tei. 0745/640725. (Mimason)
•zona Gojdu, semidecomandate, et 1, bucătărie 
modificate, parchet laminat contorizări, preț 13 
miliarde lei, tel. 0745/159608 (Mimason)
•zona Spitaiul 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 
45300 euro, tel. 215113. (Mimason)
•znna fee de Muzică dea, 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 Scăriși a^taj intermediar, amenajat 
termopan, gresie, faianță centrală termică 
parchet lamelar, merită văzut. Preț 80.000 
RON/800 mii. neg. 0745/666447. (Rubin's Home)
• ană tetracentrata, etaj 3, centrală termică 
parchet gresie, faianță Preț 135.000 RON/1350 
mii. neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home) 
•decomandate, dbacentral, împăratul Traian, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)
•decomandate, ntr 1 Decembrie, ame
najat gresie, faianță termopan, contorizat total, 
preț 40.Q00 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)

•zona Minerteui, 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, ccupabil 
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. Z35019,0724/508610. (Casa de Vis)
•zonă centrală decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie și baie, laminat centrală 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1380 mii. - ■«*, 
lei, neg.. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) ,1 

• zonă centrata Hunedoara, semidec, centrală 
termică balcon închis, gresie, faianță parchet 
preț 7.0000 RON, 718833,0745/376077. (Partener)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

•tn zonă bună de preferință et intermediar, se 
oferă prețul pieței. 211587,0745/253662. (Evrika) 
• zona Dada, Micro 15, Progresul, Dorobanți, 
împăratul Traian, la prețul pieței și cu plata 
imediat, tel. 0745/ 302200,232808,0788/165703.  
(Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent zonă centrală contorizări, gresie, 
faianță s 100 mp, hol central, 2 bă, balcon, garaj
20 mp, boxă foarte îngrijit preț 2300 mid. neg., 
tel. 0726/826624 (Temporis)
• zona UBacufu, dea, 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 
3000)
• zona Gojrta, dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1580 
mid., tel. 235208 0721-744514. (Rocan 3000)
• zona URaculu, 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
repartitoare, bucătărie mare, hol central, 
interfon, preț 140.000 RON, tel. 224296; 
0788361.782 (Garant Consulting)
• zona A. lancu, 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
parchet melaminat bucătărie mare, camere cu 
parchet preț 190.000 RON, tel. 224296; 
0788361.782. (Garant Consulting)
•decomandate, zona Dorobanți, etaj 1,2 grupuri 
sanitare, 2 balcoane, centrală termică suprafață
120 mp, preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 
0741/709939,0746/891619. (Eurobusiness)
• ama l , parchet 2 băi, 2 balcoane,
et 3, st 96 mp, contorizări, preț 1,4 mid. lei, neg.,
tel. 0726/710903 (Prima-lnvest) <
• zona Propesid, parchet 2 bă, 2 balcoane, 
vedere spre cetate, st 98 mp, contorizări, preț 14 
mid. neg, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zonă centrata Hunedoara, dea, 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)

•sir. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 12 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ta Deva, zonă centrală 2 cam, bucătărie, băe, 
cămară curte, grădină st. 500 mp. sc. 90 mp. 
75.000 euro neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's 
Home)
• tn Deva, P+E+M, zona Cetății, construcție 
recentă teren 1,200 mp. Poziție frumoasă Preț 
77.000 euro. Tel. 0740/232043. (Rubin’s Home)
•3 camere in 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 centrată 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 25 mid. 
lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1) 
•Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 bă, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
neg, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•zona enf 4 camere, 2 bă, 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)

•cri aur
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•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.l)
• Hunedoara - zona Chizid, 4 camere, gresie, 
faianță termopan, centrală termică garaj, 
terasă curte betonată sc 200 mp, preț 240.000 
RON, tel. 718833,0745/093073. (Partener)
• zona Horea, 2 corpuri, 1-3 camere bucătărie, 
baie, bucătărie, 2-2 camere baie, bucătărie, 
pivniță garaj, st 1000 mp, preț 300.000 RON, tel. 
224296; 0788361.782. (Garant Consulting)
• amataăflăreni,ptl, garaj, pivniță spălătorie

, parter cu baie+bucătărie+2 cam., et. 1 cu 3 
camere, baie, terasă sc 100 mp, st 400 mp, preț 

L 3540.000 RON, tel. 224.296; 0788361.782. (Garant
T Consulting)

•Ștawia, 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)
•Own, p+L 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 118000 euro, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•zona Zăvoi, 2 camere, bucătărie, bale, camere 
5x4, cămară centrală termică, canalizare, 
calorifere noi gresie, faianță, st 150 mp, preț 
1,850 mid., tel. 228540,0722/566.938 (Ella)
• 4 amare, bucătărie, baie, gaz, apă canalizare, 
garaj, curte, grădină 760 mp, preț 85000 euro, 
tel. 0722/564004, (Prima-lnvest)
•3 amara, pretabilă pentru activități comer
ciale, în Sîntuhalm, curte, grădină st 500 mp, 
apă curent electric, gaz metan, la sosea, preț 
100.000 euro, tel. 223400, 0741/120722, 0724/ 
169303. (Casa Betania)
•casă p+ă 4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termica proprie, garaj, parțial termopan, st 1200 
mp, Deva, preț 100.000 euro, neg., tel. 
0742/005228 0720/387896. (Casa Betania)
• casăp+ă 6 camere, 2 băi, balcon, terasă garaj, 
construcție nouă zonă rezidențială Deva, preț 
130.000 euro, neg, tel. 0742/005228 0720/387896. 
(Casa Betania)
• In Deva, 4 camere, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț85.000 euro, neg, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• urgent, casă cu părhă în Deva sau Simeriă 
plata imediat, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• ta 22 km da 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 Devă tel.

,«t 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
‘ «rana Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 

în camere, acces în pod (mansardabll), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., tel. 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• Hmdoara, 4 camere, sobe teracotă boiler pe 
gaz, baie, bucătărie, preț 120.000 RON, tel. 
718833,0745/093073. (Partener)

ri Bhon, construcție nouă, living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună, preț 1,55 mid. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând teren (21)

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

•4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, f.s. 
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, tel. 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•loc Tknpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă, gaz, canalizare, curent, preț 900 
mii. lei, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția imo
biliară Nr. 1)
•parcele de teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg., tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•Deva, 2000 mp, fs 16 m, apă, gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Shnerta, la DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)
•ta 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent, preț 15 euro mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• I , 2156 mp, fs 22 m, acces din 2 părți la
DN7, în Vețel, preț 9 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• htravfan, st 3750 mp, fs 80 m, acces din 2 părți, 
împrejmuit cu gard de plasă satul Plopi, preț 3 
euro/mp, neg., urgent, tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• taian Intravilan, 1000 mp, zona Cetate - Deva, 
toate utilitățile, preț 12 euro/mp, neg., tel. 
718833,0745/093073.(Partener)
• Intravian, 1200 mp, toate utilitățile, fs 16 m, la 
DN Cristur, ideal pt construcție casă sau hală 
industrială preț 8 euro/mp, neg, tel. 718833. 
(Partener)
• 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)
• intravian, zona prelungirea Vulcan, st. 5,200 
mp, fs 140 m, se parcelează Preț 8 euro mp. Tel. 
0745666447. (Rubin's Home)
• lan, zona Zăvoi st 1,500 mp, fs. 15 m. 
Preț 25 euro mp, neg. Tel, 0745/666447. (Rubin’s 
Home)

• Intravian, 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)
• antral Deva, st 375 mp, toate utilitățile, preț 
21.000 euro neg., 718833,0745/093073. (Partener)
• urgent, intravian, 1800 mp, fs 15 m, facilități 
apă gaz, curent, zona Zăvoi, preț 23 euro/mp, 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

Cumpăr teren (22)

•dinpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc. Tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• egent, 5 hectare, intravilan, la șosea, Deva sau 
împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)

Vând spații comerciale (25)

• vând societate comercială 420 mp, piață Da
cia, hală comercială deosebită, preț deosebit, 
posibilități rate. Tel. 0723/419974. (Casa Grande)
• zonă central st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA inclus. Tel. 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• zonă tatraontratt ■ Hunedoara, 50 mp, uși 
termopan, jaluzele irit, preț33.000euro, neg., tel. 
718833,0721/839624 (Partener)

• caut spațiu de închiriat zona b-dul Decebal 
sau 1 Decembrie, St=50 mp maxim, amenajat 
sau neamenajat pe perioadă lungă de timp, Ofer 
prețul pieței. Tel. 0745666447, (Rubin’s Home)
• tacNriez ap. 2 camere, zona Dacia, etaj inter
mediar, mobilat contorizări, repartitoare, gresie, 
faianță parchet ușă de lemn, frigider, aragaz. 
Preț 100 euro/lună 0745666447. (Rubin's Home)
• garsonieră mobdată zona Ștrand, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• casă 3 camere, bucătărie, baie, încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabil, confort garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• apartament 2 camere, zonă ultracentrală 
vedere spre BCR, decomandate, centrală 
termică mobilat și 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, semimo- 
bilat, proaspăt renovat, preț 120 euro, tel. 
0788/165702,0788/165703. (Fiesta Nora)

BT CUVÂNTUL -

Alte imobile (27)

■fermă Engă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
•zonă tutrtcâ Hunedoara, PENSIUNE: p+2+M, 4 
dormitoare, living mare, bucătărie, 2 băi, 2 
terase, mansardă pivniță sc -124 mp pe nivel, st 
■ 9800 mp, piscină curte betonată preț 300.000 
euro, neg, tel. 718833. (Partener)
•halt producție, 220 mp, Deva, cu platformă be
tonată 150 mp, curent trifazic, toate facilitățile, 
preț 95.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

Cititorii 
Cuvântul

Cumpăr case vile (14)

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

Vând case de vacanță (15)

«ta Onntadea, 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, și 2 camere, hol, cămară sere, 2 
ari, gaz, apă curent, preț 2 miliarde lei, nego
ciabil. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 
«zona său, 1 cameră bucătărie, cămară ST 

' ,i 1000 mp, curent, fântână în curte, preț 350 mii.
' lei, neg. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis)

•zona Leșnic, 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)

2 camere, cămară hol închis, anexe, 
curte, grădină 20 ari, preț 200 mii. lei. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•ta 14 km de Deva, ideal casă de vacanță basă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, liva
dă st 1 ha, 500 mii. neg, 0726/826624. (Temporis) 
•ta 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
baie, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă gaz, sobe teracotă st 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)
•ta 6 km de Hunedoara, zonă pitorească 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 dram, preț 720 mii., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•10 km Simeria, 3 camere, bucătărie, baie, 
cămară debara, hol, magazine, terasă acope
rită fântână în curte, curte 300 mp, grădină 1200 
mp, podele, gresie, faianță sobe de teracotă 
sau schimb cu apartament, 2-3 camere, 1350 
mid, neg., tel. 228540,0745/653531. (Ella)
•ta 5 km de Deva, 2camere + 2 camere nefinsate, 
baie, bucătărie, apă caldă (instant), hi drofor, st 
1600 mp, preț 850 mid. neg., tel 228.540, 
0722/566.938 (Ella)

• Luncolu de )os, 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)

•zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tei. 
0726/826624. (Temporis)

ntr ta DN 7, suprafață totală 3000 mp, fs 
48 metri, toate utilitățile, zonă comercială exce
lentă Sîntuhalm, zona Motel Alaska. Tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688 (Casa Betania) 
•tatravian, parcata cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, în zonă rezidențială toate faci
litățile, 10 parcele vândute, preț 21 euro/mp, 
neg., tel. 0740/9144688 0724/169303, 223400. 
(Casa Betania)
•teren acu din circuitul agricol, st 7900 mp, 
front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fata 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 0720/37D753. (Casa Betania) 
•Intravlarc ta 1500 mp, fs 25 m, apă curent elec
tric, gaz metan, Str. Depozitelor, în zona Fabricii 
de mătase, preț 40 euro/mp, neg., telefoane 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania) 
•tatu st 5700 mp, la DN 7, situat între 
Sîntandrei și Sîntuhalm, front stradaf 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
euro/mp, neg, tel. 223400, 0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)
•km, st 500 mp, front stradal 17 metri, apă 
gaz metan, curent electric și canalizare, în zona 
Zăvoi, preț 20 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (Casa Betania)
•intravilan, st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate și parcelă zona liceului 
Traian, preț 15 euro/mp, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
•intravian, st 2.000 mp, front stradal 16 metri, 
apă curent electric, gaz metan, la 5 km de Devă 
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) 
•intravian, pretabi construcție bloc de locuințe, 
2560 mp, fs 20 mp, toate facilitățile, zona Doro
banți, preț 24 euro/mp, 0745/640725. (Mimason) 
•intravian, zona Ceangăi, loc de casă 715 mp, 
toate facilitățile, preț 37.000 euro, tel. 
0745/640725,0740/173103.(Mimason)
•Intri an, zona Prelungirea Vulcan, loc de 
casă 857 mp, fs 14 m, fântână pe teren, seră 
beci, preț 540 mii. lei, tel. 0745/640725. (Mimason)
• intravian, 1427 mp, apă gaz, curent, cana
lizare, zona 700, fs 40 m, preț 15 euro/mp, tel. 
0745/164633. (Mimason)
• intravian, 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)
• intravian, zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, apă 
gaz, curent, canalizare, ideal pentru construcție 
de casă, preț26000 euro, tel. 0724-620358 (Rocan 
3000)
• intravian, 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)
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mercial Central
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Chirii imobile (29)

•ofer spre închiriere sau vindem spațiu comer
cial, s 250 mp, zonă centrală amenajat la cheie, 
totul nou, preț neg. Tel. 0726/523833, 0741/ 
070106. (Eurobusiness)
•oferim spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală zona depozitelor, prețuri neg. Tel. 
0726/523833,0741/070106. (Eurobusiness)
•ofer spre închiriere spațiu corn, suprafață de 
250 mp, totul nou, gresie, faianță termopan, 
centrală termică pretabil pentru sediu firmă 
depozit restaurant, preț 1800 euro, negociabil. 
Tel. 0741/070106,0726/523833. (Eurobusiness)
• ofer ta regim hoteler cameră mobilată în 
Deva, preț 700.000 le/zi, tel. 0722/564004 (Prima- 
lnvest)
• oier spațiu comercial 22 mp, cameră+bale, 
parter, zona piață Deva, amenajat occidental, 
preț 150 euro/lună teL 215212. (Prima-lnvest)
• ofer genontai" complet moHată, aragaz, 
frigider, contorizări, zona Al. Saturn, preț 90 
euro/lună tel. 0742/290024. (Prima-lnvest)
•ofer pentru închiriere garsonieră dec, complet 
mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ lună 
Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 3000)
•se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat garanție, reducere cu 50% a comisionului. 
Rugăm seriozitate. Tel. 235208 0721/ 985256, 
0721/744514 0724/620358 (Rocan 3000)
•ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg. 
Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
•ofer garaontarâ 2 camere, et 2, Dacia, mobilată 
contorizări, preț 90 euro/lună ușor negociabil. 
Tel. 0740/173103,206003. (Mimason)
•ofer garai, sub bloc, în zona pieței, preț 70 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason)
•ofer ap. 3 camere, decomandate, cu garaj sub 
bloc, mobilat utilat et 2, zona Micul Dallas, preț 
350 euro/lună 0745/253413,206003. (Mimason) 
•caut garsoniera sau ap. 2 camere, (ne)mobilat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ofer ta regim hotelier cameră mobilată, în 
Deva, 700.000 lei/zi, 0722/564004. (Prima- Invest)
• ofer ap. 2 camere mobilat, aragaz, frigider, 
contorizări, zona Eminescu, preț 100 euro/lună 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
•ofer apartament 2 camere, circuit, centrală 
termică proprie, complet mobilat și utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Dacia, 130 euro/lună Tel. 
0724/169303,0743/103622. (Casa Betania)

liber:
Oameni 

bine 
informați!

Laura Contra 0721 - 513 875
Mihaela Flore 0721 - 513 871
Sorin Flori 0720 - 487 389
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Anunțurile de mică 
publicitate pentru 
Cuvântul Liber pot 
fi depuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte - 
din Deva:

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

Anunțurile de 
mică publicitate 
sunt gratuite 
pentru persoanele 
fizice.
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încearcă variantele speciale contra cost.
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• chioșcul de ziare de lângă 
j Comtim;
• chioșcul de ziare din stafia 
de autobuz Orizont Micro 15;

I • chioșcul de ziare de lângă
i Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă
Alimentara Dacia;
• chioșcul dc ziare intersecția
Zamfirescu B-dul Decebal.
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Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 ia sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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• Noul Potter în noiembrie Ediția în limba 
română a celui mai recent volum „ Harry Pot
ter" va fi lansată în 26 noiembrie, traduce
rea fiind semnată de tânăra care a tradus și 
precedentele cinci cărți din serie, anunță Edi
tura Egmont. „Harry Potter și Prințul Sânge- 
Mâl" va avea aproximativ 640 de pagini și 
va costa 55 lei noi.

Declarat terorist și criminal

Rolling Stones 
lansează 
„Bigger Band"

New York (MF) - Noul 
album înregistrat in stu
dio al trupei Rolling Sto
nes se va numi „Bigger 
Bang” și va fi lansat pe 
6 septembrie, la aproape 
un deceniu distanță de 
ultimul album de acest 
gen. Titlul albumului re
flectă fascinația rocker- 
ilor de la Rolling Stones 
pentru teoriile științifice 
despre originea Univer
sului, a explicat grupul 
într-un comunicat difu
zat pe site-ul lor oficial, 
marți, când Mick Jagger 
a împlinit 62 de ani. Al
bumul promite să fie un 
amestec „de rock și 
blues care frapează și 
electrizează”, cu melodii 
scrise de Jagger și chi
taristul Keith Richards. 
Turneul începe pe 21 au
gust la Boston și va con
tinua în alte orașe amer
icane și Canada, Ameri
ca Latină, Japonia, res
tul Asiei și Europa.

Charles, 
acuzat de 
nepotism 
Londra (MF) - Prințul 
Charles, moștenitorul 
coroanei britanice, a 
fost acuzat, de un 
deputat britanic, de 
nepotism pentru că a 
angajat-o pe sora 
soției sale ca decora
tor interior.
Annabel Eliott, sora 
Camillei Bowles, s-a 
ocupat de renovarea 
a trei reședințe de 
vacanță ale lui 
Charles.
Pentru deputatul 
laburist lan Davidson, 
Charles „pare să fi 
încredințat această 
sarcină acestei per
soane doar pentru 
că este sora soție 
sale".
„Acesta este nepo
tism", a estimat el, 
considerând că ar fi 
trebuit dat un anunț 
public pentru reno
varea caselor. Servici
ul de presă de la 
Clarence House a 
apărat însă alegerea 
lui Annabel Eliott, 
care are o reputație 
bună în branșă.
„A fost aleasă pentru 
experiența ei. Sun
tem încântați de 
ceea ce a realizat", a 
explicat un purtător 
de cuvânt al 
prințului.

■ Asasinul lui regizoru
lui olandez Theo van 
Gogh a fost acuzat de 
terorism.

Rotterdam (MF) - Asasinul 
regizorului olandez Theo van 
Gogh, Mohammed Buyeri, 
condamnat, marți, la închi
soare pe viață, a fost incul
pat $i intr-un alt caz, pentru 
apartenență Ia o organizație 
teroristă, au anunțat procu
rorii din Rotterdam.

„Procuratura consideră că 
Mohammed Buyeri e un per
sonaj important și ar. fi ires
ponsabil să nu răspundă in

OJ Simpson a
■ Fostul star al fotbalu
lui american OJ Simpson 
a fost condamnat la pla
ta unei amenzi.

Miami (MF) - Un judecător 
din Florida l-a pus la plata 
unei amenzi de 25.000 de do
lari, pentru că și-a confecțio
nat un decodor pentru a re
cepționa anumite canale TV 
fără a plăti abonament.

In decembrie 2001, poliția și 
reprezentanți ai DirecTV, fur
nizor american de televiziune 
prin satelit, au descoperit la

OJ, .$impson (Foto: FAN)

fața justiției”, a declarat pro
curorul Alexander van Dam.

Mohammed Buyeri (27 ani), 
e acuzat că a făcut parte din 
gruparea Hofstad, o celulă 
teroristă islamistă activă în 
Olanda, care pregătea atacuri 
împotriva liderilor politici.

Teoretic, el nu poate primi 
o condamnare mai mare, pen
tru că deja a obținut pedeas- 
pa cu închisoare pe viață pen
tru uciderea lui van Gogh.

Zeci de presupuși membri 
ai grupării Hofstad urmau să 
compară, începând de mier
curi, în fața tribunalului din 
Rotterdam, pentru a fi audiați 
de procurori.

fost amendat
domiciliul lui Simpson din 
Miami materiale ce permit 
decriptarea semnalului unor 
televiziuni a căror recepție se 
plătește în mod normal.

OJ Simpson a negat că e- 
chipamentul era destinat pi- 
ratării DirecTV, dar judecă
torul Joan Lenard a estimat 
că acesta nu poate avea altă 
utilitate și l-a condamnat pe 
fostul campion la plata unei 
amenzi și despăgubiri com
paniei. Avocatul lui Simpson 
a anunțat însă că acesta va 
contesta sentința.

OJ Simpson a fost pe prima 
pagină a ziarelor la începutul 
anilor '90, după ce soția sa, 
Nicole Brown Simpson și pri
etenul ei Ron Goldman au 
fost victimele unui asasinat. 
Inculpat pentru dublă crimă, 
el a fost achitat în 1994, la 
capătul unui proces care a 
stârnit interesul întregii lumi.

Același caz, judecat de un 
tribunal civil în 1997, l-a cos
tat 33,5 milioane dolari.

h

e năs- 
cută în zodia 1 
Capricorn și îi 
plac dansul, 

z muzica și 
excursiile.

(Foto: Traian Mânu)'

Simularea vieții pe Marte

Un oficial arată țestoasele edete care 
au fast sesizate pe Aeroportul Internațio
nal din Madras, India, iert Ele au fost sal
vate de la o tentativă de comercializare ile
gală în Malaysia. (Foto: FAN)
——- ■— ■■■■»■ *— m ■ «i>

■ Australienii vor să 
construiască experi
mental o „stație 
spațială" în deșert.

Sydney (MF)Stația va si
mula condițiile cu care s-ar 
confrunta oamenii pe Marte, 
a informat Mars Society. Sta
ția ar fi etapa finală a unui 
experiment mondial care a 
permis realizarea unor pro
iecte similare în regiunea arc
tică din Canada, în deșertul 
Utah din SUA și în Islanda.

„Ideea de a construi aseme
nea stații în diferite locuri 
din lume este justificată prin 
faptul că în fiecare din aces
te zone există caracteristici 
diferite, apropiate de cele de 
pe Marte”, a declarat Jennifer 
Laing, o purtătoare de cuvânt 
a Mars Society.

Cu un milion de dolari se poate realiza acest proiect (Foto: fan)

Stația australiană, conce
pută astfel încât să simuleze 
genul de habitat care ar putea 
fi instalat pe Marte, va avea 
36 de metri lungime și va cu

prinde cabine, generatoare, 
zone etanșe ce permit trece
rea de la o presiune la alta 
și un garaj pentru vehicule de 
explorare.

Locul ales pentru construc
ția stației, Flinders Range din 
Australia meridională, prezin
tă un mediu geologic care se 
întâlnește pe alocuri și-pe 
Marte, a arătat Mars Society.

„Cercetările se vor concen
tra printre altele pe sursele 
de apă caldă și posibilitatea 
existenței vieții în aceste re
giuni incredibil de calde și ra
dioactive”, a adăugat purtă
toarea de cuvânt, precizând 
că experimentul are și o di
mensiune psihologică.
' Mars Society este o organi

zație independentă, care are 
în conducere mai mulți foști 
oameni de știință și astro- 
nauți de la NASA.

Filiala sa australiană în
cearcă să adune peste un mi
lion de dolari pentru realiza
rea acestui proiect.

Bombă folosită împotriva cancerului
Fără publicitate la țigări!

Bruxelles (MF) - Interzicerea publicității 
la țigări în presa scrisă, ța radio și pe Inter
net va intra în vigoare la 31 iulie, așa cum 
era prevăzut, a informat Comisia Euro
peană. Publicitatea pentru țigări la TV era 
deja interzisă în UE de la începutul anilor 
'90. Va fi interzisă și sponsorizarea de către 
producătorii de țigări a manifestărilor cul
turale și sportive, potrivit directivei euro
pene adoptată de statele membre UE în 2003. 
Potrivit Comisiei, în jur de 650.000 de per
soane își pierd viața anual din cauza unor 
boli asociate fumatului.

Intrarea în vigoare a acestei directive nu 
va însemna însă sfârșitul publicității la ți
gări, care va fi autorizată în continuare în 
cinematografe, pe panourile stradale, pe su
porturi comerciale precum scrumiere, um
brele, etc.

■ A fost creat un trata
ment împotriva canceru
lui, care funcționează ca 
o bombă.

Cambridge - Această bombă 
inteligentă terapeutică, un 
dispozitiv minuscul numit 
„nanocelulă”, a fost testat cu 
succes pe șoarecii bolnavi de 
melanom, o formă gravă de

cancer de piele. Nanocelula a 
fost testată cu rezultate mai 
puțin spectaculoase și pe o 
formă de cancer pulmonar de 
către cercetătorii de la Mass
achusetts Institute of Tech
nology din Statele Unite.

Nanocelula, mai mică decât 
o globulă albă, este formată 
dintr-un înveliș gras în care 
a fost dizolvat un medicament 
anti-angiogeneză, care împie

dică formarea vaselor de sân
ge ce irigă tumoarea. în
velișul protejează un balon 
solid din biomer biodegra- 
dabil ce conține o substanță 
chimică sub formă de nano- 
particule.

O dată ce nanocelula a 
pătruns în interiorul tumorii, 
învelișul exterior se dezinte
grează, eliberând rapid medi
camentul anti-angiogeneză.

Carlinhbs Brown cântă 
în prezența a 5000 de oa
meni la arena din Gjjon. 
Vrea sâsensibilizeze au
diența Ia necesitatea lup
tei împotriva injustiției.

(Foto: FAN)


