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Vremea va fi călduroasă, pe alocuri se 
vor semnala înnorări. Compensate... pe bani
dimineața la prânz seara

■ Statul plătește ce e 
mai ieftin, iar diferența 
o achită pacientul cu 
rețetă gratuită.

Deva (I.J.) - Iată încă o 
scorneală a Executivului: re
țetele, fie gratuite, fie com
pensate, se plătesc. Pacienții

sunt ștupefiați în farmacii 
când sunt obligați să mai 
plătească niște bani pentru 
ceva ce ei știau că este gra
tuit. Ultimele reglementări 
decise de Ministerul Sănătății 
spun că e acoperit din buge
tul asigurărilor doar prețul 
medicamentului cel mai ieftin 
care este gratuit sau com

pensat. „Se acoperă din buge
tul asigurărilor doar prețul 
cel mai mic al unui produs 
farmaceutic. Dacă medicul de 
familie prescrie din aceeași 
gamă un medicament mai 
scump, pacientul plătește 
diferența”, precizează Con
stantin Cărăuș, președintele 
Colegiului Farmaciștilor Hu

nedoara. Diferențele de bani 
sunt substanțiale în cazul 
tratamentelor bolnavilor de 
cancer. La un medicament 
pentru combaterea stărilor de 
vomă care apar în urma cito- 
staticelor, pacienții țrebuie să 
plătească o diferență de 1,8 
milioane de lei dacă doresc 
un produs de import.

U ștrandul din Deva, In week-end, asistenta 
n«edicală este asigurată, ta caz de accidente, 
de către Filiala locală a Crucii Roșii.

(Foto: Traian Mânu)
_____________________

1 • Reduceri. Elevii și studenții care călăto
resc cu „Trenurile soarelui" beneficiază de 
reduceri de tarife. Acestea sunt cuprinse 
între 15% și 57% pentru familii și între 
15% și 31% pentru grupuri de minimum 
10 persoane (la trenurile rapid clasa a ll-a). 
(U.)

^Autogara dm Deva
prezintă tacă una dintre Pro-*SJ%A. 
blemele rămase nerezolvate

• de către autoritățile locale.
Singurul lucru realizat până
în prezent este asfaltarea

' locului de unde pleacă auto- ’' _ _ ' '
■ buzele. , (Foto: Traian Mânu)

Important!
Vă anunțăm că abonamentele la ziarul 

Cuvântul Liber se pot face la sediul redac
ției, la distribuitorii de presă sau la tele
fonul 0801 03 03 03 până în 26.07.2005 pen
tru județ și până la 30.07.2005 pentru Deva.

■ Serviciul aflat în sluj
ba comunității își 
desfășoară activitatea 
în condiții improprii.
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Orăștie (D.I.)- Clădirea în 
care își are sediul filiala Ser
viciului de Ambulanță, veche 
de aproape o sută de ani, nu 
oferă condiții pentru deru
larea unei activități gores-

punzătoare. Pe lângă starea de 
degradare ta care se gă-sește 
imobilul, acesta nu este racor
dat la rețeaua de gaze natu
rale, încălzirea pe timpul 
iernii făcându-se cu lemne. în 
plus, nu există nici un indi
cator rutier, iar drumul de 
acces spre sediul instituției nu 
a fost încă asfaltat. Dotarea 
este și ea deficitară, aparatu
ra fiind insuficientă ta cazul

accidentelor soldate cu mai 
multe victime. Dar cea mai 
măre problemă o reprezintă 
lipsa personalului, care se 
compune din 6 asistente și trei 
medici, situația complicându- 
se ta perioada concediilor de 
odihnă. Deși autoritățile jude
țene cunosc problemele de la 
Ambulanța din Orăștie, până 
ta prezent nu s-a făcut nimic 
pentru remedierea situației.

£
Ajutoare

Deva (D.î.) - Urmare a 
acțiunilor de întrajutora
re a sinistraților, inițiate 
de Prefectură în colabo
rare cu Crucea Roșie, 
angajații de la S.G. CON
DOR Deva donează un 
procent de 5 - 10% din 
veniturile salarial nete 
din luna iunie, pentru 
sinistr^iții din Uriași.

Deficitul comercial
Deficitul comercial al României este cu 55 la sută mai mare 
în iunie 2005 față de aceeași perioadă a anului trecut

turtle 2004

Exporturi in pri

Cartușe și tâlhării
Deva (T.S.) - Un tânăr din 

municipiul Petroșani, în 
vârstă de 24 de ani, aflat în 
tranzit prin municipiul Deva, 
a găsit în parcul de la poalele 
Cetății o plasă în care se 
aflau... treisprezece cartușe de 
vânătoare. Tânărul a predat 
plasa la sediul Poliției 
Municipiului Deva.

Imediat, la fața locului s-a 
deplasat o echipă operativă 
care continuă cercetările pen
tru stabilirea împrejurărilor 
în care plasa cu muniție a 
fost abandonată în locul 
respectiv.

Un alt eveniment neplăcut 
a avut loc, duminică dimi
neață, în cUrtea Liceului 
Industrial Nr.l din munici
piul Hunedoara.

Aici, în jurul orei 9,30, o 
femeie în vârstă de 52 de ani 
din localitate a fost acostată 
de un tânăr de etnie rromă, 
în vârstă de aproximativ 30 
de ani, care i-a smuls de la 
gât un lănțișor de aur în 
greutate de 13 grame. La 
această oră poliția are un 
cerc de suspecți și face 
cercetări pentru identificarea 
autorului tâlhăriei.

riințUI Abdullah (centru) a fost numit ieri ca succe
sor al regelui Fahd la conducerea Arabiei Saudite.

(Foto; EPA)
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• Vicepreședintele sudanez, 
John Garang, și-a pierdut 
viața într-un accident de eli
copter care a avut loc la 
sfârșitul săptămânii trecute. 
Președintele sudanez, Omar

al-Beshir, a anunțat în mod oficial, ieri,
decesul vicepreședintelui John Garang.

• „Ingerință grosolană". Guvernul uzbec a 
denunțat, ieri, „o ingerință grosolană și : 
inadmisibilă a forțelor externe" în legătură 
cu evacuarea celor 440 de refugiați uzbeci 
transferați, vineri, din Kîrgîzstan în România.

în ciuda tuturor
Londra (MF) - Premie

rul britanic, Tony Blair, 
va pleca în vacantă, săp- I 
tămâna aceasta, au rela
tat mai multe ziare bri
tanice, surprinse că șe
ful Guvernului și mai 
mulți miniștri impor
tanți părăsesc Londra, i 
după atentatele de la 7 
și 21 iulie.

Blair va pleca în va- î 
cântă, împreună cu fa- î 
milia, însă destinația ră
mâne secretă, din moti
ve de securitate. Minis- i 
trul de Interne, Charles 
Clarke, a plecat deja în 
concediu încă de săptă- i 
mâna trecută, în pofida 
atentatelor care au vizat 
Londra.

în absența lui Tony | 
Blair, Guvernul va fi ; 
condus de vicepremierul 
John Prescott, iar mi
niștrii sunt informați în

Romano Prodi
(Foto: arhivă)

Amenințarea președintelui
■ Traian Băsescu aver
tizează membrii Guver
nului asupra influenței 
grupurilor de interese.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu a averti
zat, ieri, la întrunirea Comite
tului Executiv pentru Inte
grare Europeană, că există 
pericolul ca oameni din Gu
vern să intre sub influenta 
unor grupuri de interese eco

nomice, a declarat purtătorul 
de cuvânt al Președinției, 
Adriana Săftoiu.

Potrivit reprezentantului 
Președinției, Băsescu a par
ticipat la întrunirea Comite
tului pentru Integrare în ur
ma unei invitații a premie
rului Călin Popescu Tări
ceanu.

în timpul discuțiilor, pre
ședintele s-a interesat de sta
diul aplicării normelor comu
nitare privind achizițiile pu

blice, respectiv capitolul pri
vind libera circulație a măr
furilor. De asemenea, s-a dis
cutat despre aplicarea nor
melor comunitare privind 
dreptul proprietății intelec
tuale, respectiv lupta împotri
va pirateriei.

Șeful statului a mai pus în 
discuție aplicarea politicilor 
din domeniul concurentei, 
protecției mediului și întăririi 
managementului frontierelor. 
Un alt subiect s-a referit la

aplicarea efectivă a cadrului 
legal în privința luptei împo
triva corupției.

„Președintele a avertizat 
asupra pericolului ca oameni 
din Guvern să intre sub influ
enta unor grupuri de interj 
economice. Șeful statului'* a 
cerut Guvernului să acționeze 
doar sub influenta programu
lui de guvernare și nu a unor 
lucruri ce pot schimba decizia 
politică”, a spus Adriana Săf
toiu.

Prodi, 
acuzat
Roma (MR - Șeful 
guvernului italian, Sil
vio Berlusconi, l-a 
acuzat pe liderul 
opoziției de centru- 
stânga, Romano Pro
di, că încurajează 
atacurile împotriva tru
pelor italiene din Irak 
prin faptul că le califică 
drept „trupe de ocu
pație". Prodi a dat 
asigurări că, "m cazul în 
care opoziția va 
câștiga alegerile. Italia 
va retrage trupele ita
liene din Irak deoarece 
acestea sunt conside
rate trupe de 
ocupație. „în cazul în 
care forțele de centru- 
stânga vor câștiga 
alegerile, militarii ita
lieni din Irak, consi
derați trupe de ocupa
ție, vor fi retrași deoa
rece datoria noastră 
este de a ajuta la 
reconstruirea țării mar
tirizate"; a spus Prodi.

Regele Fahd al Arabiei Saudite
(Foto: EPA)

A murit regele Fahd
■ Prințul moștenitor 
Abdallah, fratele regelui 
Fahd, va deveni noul 
suveran saudit.

Riyad (MF) - Regele Fahd al ' 
Arabiei Saudite a murit, a 
anunțat, ieri, televiziunea sa- 
udită, precizând că prințul 
moștenitor Abdallah ben 
Abdel Aziz va deveni noul su
veran saudit, iar ministrul 
Apărării, Sultan ben Abdel 
Aziz, va deveni print moșten
itor. Regele Fahd, în vârstă de 
84 de ani, era internat în spi
tal din data de 27 mai, starea 
sa de sănătate deteriorându- 
se în mod constant în ultimii 
ani. Prințul moștenitor sau
dit, Abdallah ben Abdel Aziz 
(82 ani), care îi va succeda la

tron regelui Fahd, conduce 
de facto Arabia Saudită din 
1995 și a trebuit să facă fată 
situației dificile create după 
atentatele de la 11 septembrie 
2001 din Statele Unite.

Criticile severe formulate 
de Statele Unite la adresa 
autorităților saudite, acuzate 
că dau dovadă de tolerantă 
față de terorism, au fost moti
vate de faptul că 15 dintre cei 
19 autori ai atentatelor de la 
11 septembrie au fost sauditi, 
la fel ca Osama ben Laden, lid
erul rețelei teroriste al-Qaida.

Prințul Abdallah a declan
șat o luptă fermă împotriva 
partizanilor rețelei al-Qaida, 
autorii unei serii de atentate 
sângeroase. Abdallah menține 
legături directe cu președin
tele George W. Bush.

Prințul Abdallah, ținut de mână 
de președintele George W. Bush 

(Foto: EPA)

PSD nu lasă șefia Camerelor

Amplă mobilizare de forțe
Ierusalim (MF) - Israelul a început; ieri, 

o desfășurare de forțe fără precedent, mobi
lizând circa 25.000 de polițiști și militari 
pentru a îi împiedica pe participantii la un 
marș de protest să se îndrepte spre blocul 
de colonii Goush Katif.

Pentru a bloca accesul manifestanților, 
care protestează fată de retragerea isra- 
eliană din Gaza, autoritățile au mobilizat 
în sudul Israelului 17.000 de militari și 8.000 
de polițiști și agenti de pază a frontierei.

Marșul, organizat de Consiliul implan
tărilor evreiești (Yesha), a fost interzis 
săptămâna trecută, politia temându-se că 
ultranationaliștti ar putea să profite de 
această situație pentru a se alătura co
loniștilor, în încercarea de a împiedica 
evacuarea din Fâșia Gaza.

Politia a amenințat că va interzice man
ifestanta, eventual prin blocarea dru
murilor de acces și a autobuzelor cu man
ifestant, dar încă nu și-a precizat intențiile 
concrete.

■ Văcăroiu precizează 
că funcțiile de președinți 
ale Camerelor nu sunt 
negociabile.

București (MF) - Președin
tele Senatului, Nicolae Văcă
roiu, a precizat, ieri, că func
țiile de președinți ai celor do
uă Camere ale Parlamentului 
nu sunt negociabile și nu vor 
fiice subiectul discuțiilor in
terne din PSD. El a făcut 
aceste mențiuni în urma unor

afirmații ale lui Cristian Dia- 
conescu, purtătorul de cuvânt 
al PSD, care nu excludeau 
posibilitatea ca renunțarea la 
funcțiile de președinte al Se
natului și Camerei Deputa- 
tilor să facă obiectul unor dis
cuții interne.

„Exprimarea domnului Dia- 
conescu ar putea lăsa loc 
speculațiilor și, pentru a evi
ta o astfel de situație, am să 
vă precizez că discuțiile inter
ne din PSD până la începutul 
sesiunii de toamnă se vor axa

în exclusivitate pe reprezen
tanții în Biroul Permanent și 
conducerile comisiilor de spe
cialitate. Funcțiile de preșe
dinți ai celor două Camere nu 
sunt negociabile și nici nu 
vor face subiectul discuțiilor 
despre care vorbeam”, a spus 
Văcăroiu.

„Nu vă pot spune în acest 
moment că vom renunța sau 
că vom accepta, dar vreau să 
vă spun că toate acestea vor 
intra într-o discuție extrem de 
serioasă”, a spus Diaconescu.

Operațiuni 
la Londra

Protestatari răniți de forțele israeliene (Foto: epa)

CUVÂffl».
Cotidian editat de SC Inform Media SRL, 

Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
Nr. ISSN 1220-9570

Cuvântul liber 
este aud'rtat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

InmOriTlântdți. Moment de la ceremonia funerară a patru italieni, victime ale 
atentatelor de la Snarm el-Sheik, Egipt. (Foto: EPA)

Londra (MF) - Mii de 
agenti de politie au fost 
trimiși ieri dimineață să 
supravegheze străzile, 
gările și metroul lon
donez, într-o vastă ope
rațiune de securitate de
clanșată în baza unor 
informații privind riscul 
ca o a treia celulă tero
ristă să pregătească noi 
atacuri în Marea Bri- 
tanie. Autoritățile au 
declanșat noua alertă 
deși toti cei patru pre
supuși atentatori din 21 
iulie se află în arest.

Surse din cadrul forțe
lor de securitate au de
clarat că o a treia gru
pare, care este probabil 
formată din musulmani 
născuti în Marea Bri- 
tanie, pregătea săptămâ
na trecută un atac asu
pra metroului londonez. 
Membrii celulei sunt 
probabil de origine pak
istaneză și au legături 
cu celula teroristă din 
Leeds care a organizat 
atentatele din 7 iulie.

•/

Iranul amenință Uniunea Europeană
■ Teheranul va informa 
AIEA despre reluarea 
activităților de conversie 
a uraniului.

Viena (MF) - Iranul a remis 
Agenției Internationale pen
tru Energie Atomică (AIEA) 
o scrisoare referitoare la ac
tivitățile sale nucleare ultra- 
sensibile, au declarat surse 
diplomatice de la Viena.

în cursul dimineții de ieri, 
Unul dintre negociatorii ira

nieni, Aii Agha Mohammadi, 
a afirmat la Teheran că aceas
tă scrisoare va informa AIEA 
despre reluarea începând de 
astăzi (ieri - n.r.) a activi
tăților de conversie a urani
ului, una dintre etapele pre
mergătoare ale procesului de 
îmbogățire, la uzina de la 
Ispahan. „în această scrisoa
re, informăm AIEA că ne 
reluăm activitățile de la Ispa
han începând de astăzi și sub 
supervizarea sa”, a declarat 
Aii Agha Mohammadi.

Ruperea legăturilor
Decizia ar putea duce la 

impunerea unor sancțiuni 
de către Uniunea Euro
peană, în condițiile în care 
trei dintre statele membre 
(Germania, Franța și Marea 
Britanie) negociază cu Ira
nul pentru a-1 determina să 
renunțe la toate activitățile 
legate de procesul de îm
bogățire, în schimbul unei 
cooperări mai strânse cu 
UE. Astfel, Iranul riscă

ruperea negocierilor cu Uni
unea Europeană și o dis
cuție în fața Consiliului de 
Securitate al ONU pentru 
impunerea unor eventuale 
sancțiuni internaționale.

Dacă Teheranul reîncepe 
efectiv procesul de conversie, 
Uniunea Europeană, care s-a 
opus până în prezent Statelor 
Unite în ceea ce privește 
sesizarea Consiliului de Secu
ritate, va fi nevoită să ceară 
o reuniune de urgentă a 
AEIA.
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• Termen prelungit. Guvernul a decis să 
prelungească termenul de cumpărare a cal
culatoarelor subvenționate care expira la 
sfârșitul acestei luni. Calculatoarele pot fi 
cumpărate în perioada 5 iulie-5 septembrie 
2005, iar sumele subvenționate vor fi decon
tate firmelor până la 4 octombrie, față de 
vechiul termen de 27 iulie. (R.l.)

Donație. în semn de solidaritate cu cei 
'afectați de recentele inundații, funcționarii 
AJOFM Hunedoara au donat 1.500 lei noi, 
declară Vasile Iorgovan, directorul instituției. 
Suma este transferată în contul Secretariatu
lui General al Guvernului și va fi folosită 
pentru achiziționarea de bunuri de strictă 
necesitate: alimente și îmbrăcăminte. (IJ.)

• Conturi deblocate. Primăria Hunedoara a 
anunțat că s-au încheiat negocierile cu soci
etatea Mittal Steel în ceea ce privește 
achitarea de către aceasta din urmă, către 
bugetul^ local, a taxelor și impozitelor pe 
clădiri. în urma acestui fapt, conturile soci
etății Mittal Steel Hunedoara au fost deblo
cate în cursul zilei de ieri. (D.l.)

Tiberiu Stroia
tiberiu, strolaginfonnmedia.ro

Soacra cu 
patalama!

u știu cât de acră e soacra lui Mircea 
Geoană, dar se pare că ceva sânge mai 

curge prin ea. Cel puțin așa reiese din doco- 
mentele pe care cucoana, mamă a nevestei 
celui botezat de Iliescu „Prostănacul", le 
afișează. Ei bine, din hârtiile respective reiese 
că Margareta Costea alias soacra lui Geoană a 
fost ditamai revoluționarul! Adică dânsa a 
luptat cot la cot cu tineretul pentru a aduce 
țării noastre libertatea și toate alea odată cu 
ea. Mă refer aici la corupție și sărăcie.

Și bineînțeles că cele mai curate amintiri 
din perioada de revoluționar a soacrei lui 
Geoană sunt cele legate de Ion Iliescu. Căruia 
doamna „soacră" zice că i-a deschis ușa stu
dioului TVR pentru a intra în direct cu 
românii. în plus, aceeași doamnă susține că a 

suferit un accident în timp ce pregătea sticle 
incendiare cu care să atace teroriștii.

r
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Acuma, la câți revoluționari făcuți la 
apelul bocancilor avem în România, nu 
mai are importanță dacă printre ei s-a strecu

rat și soacra fui Mircea Geoană. Iar dacă este 
adevărat ce spune duduia, tragem concluzia 
că Geoană s-a certat cu soacra. Pentru că nu 
se face ca aceasta să-i deschidă ușa lui Ion, 
iar Mircea, neastâmpăratul, să i-o trântească 
în nas!

DN 7 Simeria - Slmeria Veche

In Deva aparatele radar vor ti. amplasate pe B-dol 22 
decembrie - Calea Zarandului - Zona Sântuhalm

Caricatură de Uviu Stănilă

Un nou
■ în mai puțin de o 
lună, prețul la zahăr, 
pâine, mobilă și 
legume va crește.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia0informmedia.ro

Deva - Majoritatea pro
ducătorilor autohtoni au 
anunțat, pentru luna viitoare, 
o creștere a prețurilor dato
rate în principal, creșterii 
costurilor de producție. Una 
dintre scumpirile care va 
afecta majoritatea hunedore- 
nilor este cea a zahărului. 
Dată fiind cererea foarte 
mare de sfeclă de zahăr și 
oferta relativ redusă, la ni
vel național procesatorii se 
văd obligați să apeleze la 
importuri. în acest context e 
de așteptat ca prețul zahăru
lui să crească cu 30%.

Se vor înregistra noi scumpiri la zahăr, pâine, legume și mobilă

Liberalizarea pieței de 
material lemnos va duce la 
creșterea prețului la mobilă.
Mobilă mai scumpă

„E de așteptat ca, din mo
ment ce piața lemnului va fi 
liberalizată, prețul metrului 
cub de lemn pe picior să

crească. De aceea și prețul 
mobilei va înregistra creșteri 
de până la 20%. Deoarece 
prețurile utilităților cresc 
aproape în fiecare lună, va fi 
foarte greu să menții același 
preț pentru mobilier”, susține 
Dan Iacob, administratorul 
unei firme de prelucrare a

lemnului. Chiar dacă a înre
gistrat o explozie, prețul 
legumelor nu va rămâne la 
acest nivel. E de așteptat ca 
după o stagnare a nivelului 
prețurilor, acestea să crească 
din nou. Și la pâine se pare 
că vom avea o creștere de 
preț de circa 10%.

Căldura urcă... vânzările
■ Zilele caniculare au 
determinat creșterea 
vânzărilor la bere și 
răcoritoare.

Ceara Păs___________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - După ce vreme de 
mai bine de două luni și 
jumătate vremea capricioasă 
mai că a pus „pe butuci” 
vânzările la produsele de 
sezon, comercianții susțin că 
ultimele zile au fost unele din
tre cele mai profitabile. Cani
cula i-a scos din case pe hune- 
doreni. La ștrand, pe terase 
sau la iarbă verde, toți ay 
avut nevoie de ceva răcoritor.

Vânzări foarte bune s-au 
înregistrat și în cazul înghe
țatei. Rulajul din ultimele zile 
pare mulțumitor pentru unii, 
însă alții consideră că acest an 
a fost unul nefavorabil pentru 
afacerile lor.
între bine și rău

„Berea, sucurile carboga- 
zoase sau naturale, apa mine
rală... acestea au fost pro
dusele la care am înregistrat 
creșteri semnificative ale vân
zărilor. Dacă aș face o com
parație cu vânzările de anul 
trecut, pot spune că în cifră 
absolută ele au crescut”, ne-a 
declarat Ștefan Bibicu, ma
nagerul unei firme de distri
buție din Deva. „Vânzările

Terasele au fost arhipline, mai ales la orele serii. (Foto: t Mânu)

sunt mult inferioare celor de 
anul trecut. Timpul ne-a defa
vorizat. Lima aceasta am mai 
reușit să recuperăm din defi
cit. Vânzările din perioada 
ianuarie-iulie 2005, compara

tiv cu aceeași perioadă din
2004, au scăzut cu 10%. Dacă 
raportăm iulie 2005 la iunie
2005, am înregistrat o creștere 
cu 25%”, ne-au declarat surse 
din cadrul BrauUnion. "

tatea să plece, dar 
unii ne am cam făcut 
de râs. într-un fel 
cred că e bine că s-a 
făcut așa, dar nici 
condiții prea aspre 
nu cred că ar fi 
nimerite.

Mihaela, 
Deva

yți trebuie bani ca să 
lsupraviețuiești din
colo. Poate măsurile 
astea au fost luate toc
mai fiindcă românii 
au creat probleme 
străinilor. Dar nu 
sunt exagerate, con
sider că-i normal, în 
această situație.

Cristiana, 
Deva

Indemnizație 
pentru copii

Deva (I.J.) - în noua lege 
privind indemnizația pentru 
creșterea copilului, Minis
terul Muncii va elimina „dis
criminarea gemenilor”. în 
prezent, oricâți bebeluși ar 
aduce o femeie pe lume la o 
naștere, numai un copil 
primește indemnizație. Din 
2006, indemnizația se va acor
da copiilor și nu mamelor. în 
plus, din 2006, din indem
nizația pentru creșterea 
copilului se va plăti con
tribuția la asigurările de 
sănătate. Singura problemă 
în acest proiect este de ordin 
financiar. în cazul în care 
Finanțele nu vor aloca 
această sumă de la bugetul de 
stat, plata efectivă va fi 
eșalonată.

Nu-i normal pentru 
că omul de rând 

nu mai poate ieși din 
țară. Noile condiții 
sunt făcute pentru 
bogați, s-a ajuns aici 
pentru că mulți 
străini când aud de 
români - fug! Dar tot 
aceeași oameni vor 
pleca și acum.
Sorin HaȚegan, 
Deva

Nu pot să mă pro
nunț pentru că nu 

am aflat de aceste 
măsuri. Nu am idee. 
Omul obișnuit oricum 
nu iese din țară, de 
aceea nu-1 va afecta 
prea tare înăsprirea 
condițiilor de trecere 
a frontierei.

Ioana, 
Deva

expertul tău în mobilier.

Dacă ar fi să 
muncești, e ok!

Dar să pună condiții 
și pentru cei care 
fură, care sunt hoți, \ 
să se facă diferențieri 
între cei care merg 
acolo ca să muncească 
și restul...

Ioan, 
Deva

DESCHIS
luni - vineri 10,00 - 19,00 

sâmbătă 10,00 - 14,00

Deva Calea Zarandului nr. 43 tel. 0354 100 066
RECLAM?
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1992 - Alpinistul C. (Ticu) Lăcătușu - primul român care 
a trecut de 8.000 m, atingând vârful BFoad Peak (8.047 
mi din Himalaya-Karakorum (Pakistani. A fost singura 
reușită din 1992, din 70 de alpinlști, din 14 țări, care ata
caseră vârful. A fost primul român care a urcat pe 
„Acoperișul Lumif - Everestul (8.848 m), la 17 mai 1995 
1799 - A murit E. J. de Montgolfier, inventatorul, împre
ună cu fratele său, M. Joseph, al balonului cu aer cald. 
(n, 6.01.1745)
1922 - A murit Alexander Graham Beli, inventatorul tele
fonului (n. 3.03.1847)

Canicula din ultimele zile i-a obligat 
pe oameni să-și cumpere pălării care să-i 
protejeze de soare. Și la Târgul meșterilor 
populari, derulat la sfârșitul săptămânii tre
cute la Deva, pălăriile au avut mare tre
cere. (Foto: Traian Mânu)
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21 mart.-20 apr._________ _____ ___

Aveți șansa lărgirii cercului de prieteni, câștigării de noi 
” ** adepți pentru ideile dv. Vorbiți mult, dar nu deranjați pe 

nimeni.

21 apr.-20 mai ___

Nu acceptați oferte mai puțin legale, căci sunteți un om 
de onoare. Surprinzător, cei ce ieri v-au răsfățat azi vă 
calomniază.

Lumea profită de inconsecvența dv când vă doriți ceva. 
Sunteți scump la vedere și pretențios cu cei ce încearcă 
să vă distreze.

21 iun.-20 iul.
i
I

E posibil ca un eveniment să vă ia pe nepregătite. Nu e 
cazul să reacționați imediat. Ați putea avea o altercație 
cu cineva cu funcție.

21 iul.-20 aug.

I
i

$

Calmul celor din jur vă influențează pozitiv, deși vă mai 
simțiți debusolat. Cineva drag suferă și nu-l puteți ajuta.

21 aug.-20 segțî ______ _________________ ■

Reușiți să rezolvați probleme de serviciu foarte dificile. 
Atenție cum vorbiți cu șefii și colegii, ca să evitați neplăce
rile.

21 sept.-20 oct.

Dacă vă simțiți mai slăbit, nu vă îngrijorați. Vă reveniți ra
pid. Cei necăsătoriți pot fi loviți de o pasiune fulgerătoare.

21 oct.-20 nov.

O activitate socială vă plasează în centrul atenției unui grup 
de persoane. Ca să vă păstrați popularitatea, fiți mai mo
dest.

21 nov.-20 dec.

»

Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice.

Gaz metan___________________________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:
09.00-18.00 Cart. Progresul, bl. A, sc. A, B, C; bl. B, sc. 
A, B, C, D; bl. C, sc. A, B. C, D
Str. Horia, bl. 4, sc. A, B, C
Str. Griviței, bl. 1; Biserica Franciscană; Baia Sărată;
Str. Plevnei, Griviței, Progresului, Horia (parțial) 
09.00-15.00 Al. Florilor, bl. 1

Apa........................... ........ ....................... ........ ...........
Se întrerupe furnizarea apei in Deva:
08.00-15.00 Bd. N. Bălcescu, bl. 10; Al. Romanilor; Bd. I. 
Maniu, bl. C1

Temperați-vă pornirile critice, altfel aveți discuții cu multă 
lume. O activitate extraprofesională vă relaxează.

21 dec.-20 ian.

I
I

Soluția integramei din 
numărul precedent: S
- S - F - V - POPULA
ȚIE - LEMN - UDE - ZI
LE - ORE - TE - POM
- R - MARFA - ASA - 
RIGLA - UT - BAN - 
CEATA - O - IA - RC - 
C - NS - NU - ROI - 
EH - TRIST - EPATA - 
TIR - METIS - LABE

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
QJ..P.C. HD 214971

Optimismul nu e punctul dv forte. Mai bine faceți haz de 
necaz, decât să vă posumflați când ceilalți se amuză pe 
seama dv.

•i

21 ian.-20 febr.

Puneți suflet în ceea ce faceți și rezolvați multe din proble
mele mărunte apărute. O veste de la serviciu nu vă e pe

Azi trebuie să acționați cu tact și înțelepciune, dacă vreți
să vă iasă ce ați plănuit. Ar fi bine să vă controlați ner
vozitatea.

plac.

21 febr.-20 marț.

700 Jurnal TVR Sport Meteo 
7:15 Patrimoniul universal al 
Qî omenirii

745 Cina minute 
de cultură

800 Portul miracolelor 
8:50 Miss World România 
9:00 Sănătate pentru 

toții (r)
930 Teleshopping

10. -00 Misteriosul
El John Doe

11. -00 Felidty 
11:55 Euro-dispecer 
1200 Zestrea

românilor (r) 
1300 Stideții 
1330 Desene

El animate 
1400 Jurnal TVR 

Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
1500 PAtrimoniul universal al

EJ omenirii 
1530 Pro Patria 
1600 Kronka Emisiune în 

limba maghiară 
1655 Dinocolo de hartă (r) 
1730 Nocturne 
1830 învinge apelel 
1900 Jurnal TVR Sport Meteo

2000 Partenerul meu K-9
ii (comedie, SUA 2002) 

Cu: James Belushi, 
Kevin Durand, Michael 
Eklund, Barbara Tyson, 
Kim Huffman, Gary 
Basaraba. în ajun de 
pensionare, polițiștii 
Mike Dooley și Jerry Lee 
sunt martorii unui jaf la 
o companie de compui 
etc. Unul dintre hoți 
scapă un microcip, Jerry 
Lee îl înghite, poliția îi 
consideră suspecți, pen
sia le este înghețată, 
viața le devine un 
coșmar. Cei doi buni 
parteneri sunt siliți să 
înceapă investigații pe 
cont propriu.

2200 Starhimter 
2300 Jurnalul TVR 
2330 Miss World România 
2335 Din lipsă de probe

7:00 Știrile Pro TV 
9:15 Tânăr și neliniștit (r) 

10:15 Destine răscumpărate 
11:15 Tu ești, tu câștigi! (r) 
12:15 De râsul lumii 
13:00 Știrile Pro TV 
13:45 De râsul lumii 
14:15 Legături de sânge 

G (dramă, SUA 1994) 
Cu: Peter Strauss, 
Rachel Ticotin, Bob 
Dishy, Brenda Bazinet. 
Bazat pe un caz real 
întâmplat în California, 
"Legături de sânge" 
reprezintă povestea lui 
larry McLinden, (Peter 
Strauss), un tată care 
se luptă în instanță 
pentru custodia fiului 
său mai mic.

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

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

1700 Știrile Pro TV 
1745 Tu ești, tu câștigi!
18:55 Știrile sportive 
1900 Știrile Pro TV Sport

20:15 Trenul morții (acțiune, 
<3 SUA 1999) Cu: Rob 

Lowe. Un tren plin de 
deșeuri radioactive tra
versează statul Col
orado. La un moment 
dat, într-un vagon 
apare o fisură și orașul 
Denver, spre care 
trenul se îndreaptă cu 
viteză, este în pericol 
de a fi iradiat. Agentul 
John Seger trebuie să 
găsească o soluției sal
vatoare, dar misiunea 
sa este îngreunată de 
faptul că în tren se află 
o bombă de fabricație 
rusească.

22:15 La Bloc (r) 
23:00 Știrile PRO TV 
23X15 Vreau să fiu mare 
23:50 Walker, polițist texan 

100 Știrile PRO TV 
2:00 Renegatul 
3:00 Legături de sânge 
H (dramă. SUA 1994)

6:10 în gura presei 
s 7:00 Observator

Cu Sanda Nicola. 
Sport

8:00 în gura presei 
(reluate)

9:00 Anastasia (r)
1000 întâmplări 

hazlii
' 1030 Concurs 

interactiv 
1 12:00 Dădaca

13:00 Observator Cu Simona 
Gherghe

13:45 Albinele
O ucigașe (thriller, SUA 

1995, r) 
16:00 Observator 
16:45 Viveie - A trăi cu pasi- 

gune
(soap, 1999, Italia) Cu: 
Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Velo, 
Giuditta Saltarini, Loren
zo Ciompi, Donatella 
Pompadur, Elisabeta De 
Palo

1730 Anastasia 
1830 Divertis:

Felix și Otilea 
1900 Observator

20:00 Sport. Meteo 
2030 Cei mai

Inimoși ani Emisiune de 
divertisment cu Crina 
Matei

2230 Observator 
2330 Divertis: Felix și Otilea 

(reluare)
0:00 Crimă pasională 

(thriller, SUA 1999) Cu: 
Tracey Gold, Powers 
Boothe, Kelly Rowan, 
David Chokachi. Alissa 
Pierce este o luptătoare 
din fire. Fiind în primul 
an la medicină, ea are 
grijă și de sora ei, 
Natalie, și de tatăl ei, 
Ben, un bogat și 
rescpectat doctor

200 Concurs 
Interactiv

300 Observator 
(reluare) 

4:00 Dădaca (r) 
530 Vh/ere - A trăi cu pa-
Sslune (reluare)

i
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6:00 Totul despre Schmidt
H (Comedie, SUA 2002) 

Cu: Jack Nicholson, 
Kathy Bates, Hope 
Davis, Dermot Mul
roney, Howard Hesse- 
man, June Squibb 

8:10 Mai întâi sărută-mă 
B (Comedie, Italia, 2003) 

Cu: Marco Cocci, Stefa
nia Rocca, Luca Zin- 
garetti.

9:40 Casa din Umbria
13 (Dramă, Mare Britanie, 

2003)
1125 Cinema, cinema, dne- 
0 ma Episodul 31 

11:55 Urmează la HBO 
12:00 Blestemul piratului

O (Aventuri, SUA 2001) 
1335 Hansel și Grelei (Fan

ia tastic, SUA 2002) 
1505 Viața de după (Dramă,

Q Spania, 2002) 
16:55 Urmează la HBO 
17:00 Simone (Comedie, SUA

S3 2002)
18:55 Totul despre Schmidt 

13 (Comedie, SUA 2002) 
Cu: Jack Nicholson, 
Kathy Bates

2100 Canwale Ep. 24 - Noul 
B Canaan

2135 Urmează la HBO 
2200 Totul despre sex - Ep.

El 91 - Războiul Rece 
2230 Totul despre sex - Ep.
0 92: Sfârșitul unei ere 

2300 Alien: Vânătoarea (SF, 
G SUA 2003) Cu: James 

Spader, John Lynch, 
Janine Eser, Nikoai 
Binev, Leslie Stefason, 
Aimee Graham 

035 Casa din Umbria 
13 (Dramă, Mare Britanie, 

2003) Cu: Ronnie Bark
er, Chris Cooper, Gian- 
:arlo Giannini, Maggie 
jmit Benno Furmann, 
Timothy Spall

220 Posibile iubiri (Come- 
0 die, Brazilia, 2001) Cu: 

Murilo Benfcio, Carolina 
Ferraz, Emilio De Melo, 
leth Goulard. Ea n-a 
ipărut niciodată. Carlos 

a stat singur în lobby

700 Sărută-mă prostule! (s, r) 
0800 Teleshopping 0830 Fiica 
oceanului (s, r) 0900 Rebelii (s, 
r)10:00 Tonomatul de vacanță 
1145 Pasiuni (s) 12:40 Nemu
ritoarea (s, r) 1330 Teleshop
ping 14:00 Desene animate 
1430 Fiica oceanului (s) 1500 
împreună în Europa 16:00 
Cronici mediteraneene 1630 
Sabrina (s) 17:00 Rebelii (s) 
1800 Lumea de aproape 1830 
Mărturii 19:00 Soția lui Loren
zo (s) 20:00 Dragul de Ray- 

’ mond (s) 2030 Verdict: crimă!
(s) 2130 Jurnalul TVR 22:00 
Jurnalul Euronews 22:15 Titan
ic (dramă, coprod., 1997) Cu: 
George C. Scott, Peter Gal
lagher. La ora 11:39, în 14 
aprilie 1912, transatlanticul 
Titanic s-a lovit de un aisberg 
23:50 Stargate SG-1 (s) 00:40 
Auto Club

1000 Teleshopping 10:15 Mis
terele Plantei Albastre (d) 1100 
O idioată fermecătoare (f, r) 
1300 Surorile (s, r) 1425 Bat
man (d.a.) 14:45 Teleshopping 
1500 Xena, prințesa războinică 
(s, r) 17:00 919 Fifth Avenue 
(dramă, SUA, 1995) 19:00 
Surorile (s) 2000 Schimbul trei 
(s) 21:00 Cuceritorii (s) 22:00 
Camarazi în războiul străzii 

i 0000 întoarcerea inspectorului 
; Harty

M1
1540 Vară aventuroasă (SUA) 

< 1635 12+ 1705 Piaza (Italia). 
; Cu: Roberto Alpi, Sergio

Troiano, Serena Bonanno, 
! Roberto Farnesi, Elisabetta

Coraini 1730 Festivalul de la 
Kapolcs 1800 Cronică catolică 

; 1830 Știri 1835 Știri econom
ice 18:45 Știri regionale 1900 
Povești 1940 Hotelul inimilor 
(Italia) 2030 Știri, meteo, sport 
2105 La cererea Dvs.l 2205 
Concert Zorăn - 2005 23:00 
Marți seara ,

700 Teleshopping 0730 News 
Radio (s, r) 07:55 Sport cu Flo
rentina 0835 Sunset Beach (s, 
r) 0925 Dragoste și putere (s, 
r) 1000 Kensky Show (r) 10:55 : 
Clip Art (r) 11:00 Monica (r) 
12:05 Teleshopping 1235 Bani i 
la greu 1330 Teleshopping 
14:00 Sunset Beach (s) 1500 
Dragoste și putere (s) 16:00 j 
Mutant X (s) 16:55 News Radio 
(s) 1730 Cash Taxi (r) 18:00 
Focus 19:00 Documentar 2000 
Detectiv particular (comedie, 
SUA, 1998) 22:00 Cash Taxi 
2230 Trăzniți în NATO 2300 
Focus Plus 2345 Mutant X (s, r)

07:00 Programul de știri N24 
10:00 Teleshopping 11:00 
Naționala de bere 12:00 
Teleshopping 1300 Rebecca (s) 
1400 Jurnalul de prânz 1430 
Tropical Heat (s) 1530 Inspec
torul Fowler (r) 1630 Rebeca 
(s) 17:30 Naționala de bere 
1830 24 de Ore Național TV 
1920 Sport la Național TV 
1945 Țara Iu' Papură Vouă 
20:00 Taxi Driver 21:00 Mr. 
Bean (s) 22:00 A ucis dr. Shep
ard? (dramă, SUA 1998) 0000 
Național la miezul nopții 0030 
Fantastic bar 0100 A două
sprezecea noapte (II)

07:00 Sfatul casei (magazin) 
07:25 Bună dimineața, 
Ungaria! 07:55 Mokka (maga
zin) 1000 Sodă - joc telefonic 
10:55 Teleshop 1230 Salome 
(SUA) 1325 Ciorbă de varză 
(comedie, Franța) 1530 Joc , 
1625 Cărările iubirii (Mexic) 
1730 Vaporul dragostei (SUA) 
1830 Anita (SUA) 1930 Știri, 
meteo 20:00 Prieteni buni 
(SUA) 20:30 Activ (magazin) 
21:15 Irfgy Hânalimirlgy Show 
22:15 Pumni revoltați (acțiune, t 
SUA 1994). Cu: Russell Wong, ' 
Chi Moui Lo, Vivian Wu 01:00 
Mă iubește, nu mă iubește... Ș 
(comedie, Ungaria)

14:00 Realitatea de la 14:00 
14:50 Filiere 15:00 Realitatea 
de la 15:00 15:15 Realitatea 
medicală 1600 Realitatea de la 
16:00 16:50 Filiere 1700 Real
itatea de la 17:00 17:15 Arena 
Media 18:00 Realitatea de la 
18:00 1845 Realitatea zilei Cu 
Răzvan Dumitrecu 19:00 Real
itatea de la 19:00 19:15 Omul 
și cartea (r) 20:00 Realitatea de 
la 20:00 20:15 întrebările 
realității 21:00 Realitatea de la 
21:00 21:45 Cifrele realității 
22:00 Realitatea de la 22:00 
233 0 45 de ani de comunism 
00:00 Realitatea de la 00:00

10:00 Omnisport: WATTS (r) 
1030 Natație: CM (r) 1130 
Volei pe paljă 1230 Atletism: 
Circuitul IAAF - Concursul de 
Super Grand Prix de la Ostra
va (r) 14:00 Volei pe plajă: Cir
cuitul Mondial, Turneul feminin, 
finala (r) 1500 Box: Gala inter
națională (r) 1600 Omnisport: 
WATTS (r) 1630 Atletism: Cupa 
Europei, la Florența, Italia (r) 
18:00 Atletism: Circuitul Super 
Grand Prix - mitingul de la Ate
na, Grecia (r) 20:00 Sumo: 
Turneul Natsu, în Japonia 2100 
Sumo 2200 Box 00:00 Omnis
port: WATTS (r) 0030 Știri

—----- ~

TV SPORT
0900 Știrile TV Sport 0930 Fot
bal Spania: Valencia - Deporti- 
vo 10:00 Știri 10:15 Fotbal > 
Spania 11:00 Știrile TV Sport 
11:15 Teleshopping 1130 Hand
bal masculin: Dinamo - Minaur: 
Baia Mare 12:00 Știri 12:15 
Handbal feminin 13:00 Știrile 
TV Sport 13:15 Formula 314:10 
Fotbal: Bătălia pentru Anglia; 
Manchester United - Totten
ham. 1630 SuperSparii Betis 
Sevilla- FC Barcelona 1830 Știri 
1900 Jocuri de vacanță 2100 ' 
Știri 21:30 Superfotbal: FC 
Barcelona - Real Madrid 23:00 ; 
Fiarele nopți 0000 Știri 0130 i 
Nopți albe la TV Sport

06.30-07.00 Observator (r'
16.30 -16.45 Știri locale (o.

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

1030 Un strigăt de ajutor 
(dramă, SUA 1994)

12.15 Solstițiul de iarnă 
(dramă, coprod., 2003)

14.00 Fiicele lui McLeod (s) 
1445 Privire în trecut (dramă, 

SUA, 2004)
1630 Frankie și Hazel (come

die, coproducție, 2000, 
r)

18.15 Un strigăt de ajutor 
(dramă, SUA 1994,r)

20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Cântece de dragoste 

(dramă, SUA 1999) 
2245 Jordan (s) 
23.45 Sărbătoarea tuturor 

sfinților (dramă, SUA 
2001)

01.30 Vremuri grele (acțiune, 
SUA, 1998)

0.00 Mega-războaie cu fiare 
vechi

11 CI' Confruntarea fiarelor 
12.00 Vânătorii de mituri 
13.00 Mistere
14.00 Cazinouri americane 
15.00 Mașini extreme 
16.00 Meaa-războaie cu fiare 

vechi
1? 01' Motociclete americane
18.00 Avioane care n-au zbu

rat mc ă
19.00 Teh logie extremă
20.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
2030 Clubul de pescuit Burna 

Vista
21.00 Cele șapte minuni ile 

Egiptului Antic
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• Ofertă. CL Petroșani va angaja din luna 
noiembrie circa 120 de disponibilizați pentru 
lucrări comunitare, declară Carol Schreter, 
primarul municipiului Petroșani. Disponi- 
bilizații vor fi angajați de municipalitate și 
plătiți parțial de AJOFM. (I.J.)

• Lista neagră. ANAF va întocmi o „listă 
neagră" a firmelor inactive, care nu vor mai 
avea dreptul să emită facturi, facturi fiscale, 
alte documente sau formulare tipizate cu re
gim special pentru livrările de bunuri și/sau 
prestările de servicii efectuate către altă per
soană. (C.P.)

CU toate că 
au apărut o 
multitudine 
de ceasuri 
electronice 
bazate pe 
principii noi 
de 
funcționare, 
hunedorenii 
nu au 
renunțat la 
ceasurile 
mecanice. E 
drept însă că 
numărul cea
sornicarilor a 
scăzut consi
derabil, 
puțini fiind 
cei care mai 
au deschise 
ateliere pen
tru reparații. 
(Foto Traian Mânu)

Lukoil

Se dă liber la lucru în Ungaria

Motorină Euro3 3,06 lel/l
Benzină Premium__________________________________3,37 lei/l
Benzină fără plumb (Euroluk)_____________________3,34 lei/l
Benzină Super Euroluk (98)___________________ 3,54 lei/l

Mol______________________________________________________
Banană fără plumb (98)  3,79 lei/l
Benzină fără plumb (95)________  3,37 lei/l
Benzină cu Plumb (95 EcoPremium)_______________ 3,40 Ml
Motorină 3,12 lei/l

OMV____________________  ________________
Benzină fără plumb________________________________3,38 lei/l
Benzină Eco-Premium_____________________________ 3,40 lei/1
Benzină Super 100 _________________________ 3,87 lei/l
Euro-motorină ,  3,12 lei/l
Super-motorină 3,30 lei/l

.. ? -
Petrom______ __ _____________
Benzină fără plumb_______________________________ 3,35 lei/l
Benzină Eco_______________________________________ 5,38 lei/:
Benzină Top Premium (99+)______________________ 3,69 lei/1
Motorină Super-Euro__________________ 3,15 lei/l

• Motorină Euro ________________ ■■ ■■' ei/

■ Din această lună cei 
care doresc să lucreze 
sezonier nu au nevoie 
de permis de muncă.

Clara PAs___________________
clara.pas@infcrmmedia.ra

Deva - Străinii ce vor să se 
angajeze sezonieri în Ungaria 
pot lucra în această țară, de 
la 1 august, timp de 60 de zile 
fără permis de muncă, respec
tând prevederile referitoare la 
intrarea și șederea în această 
țară, conform noilor regle
mentări legislative promovate 
de guvernul de la Budapesta.

Pentru a legaliza situația 
lucrătorilor sezonieri din a- 
gricultură și pentru a mări

Tarife de interconectare
Atenție la aer condiționat!

Deva (I.J.) -Specialiștii pneumologi din 
județul nostru spun că aceste instalații sunt 
deosebit de periculoase pentru sănătate. Una 
din bolile ce pot fi contactate prin insta
lațiile de aer condiționat este legionelloza, 
o boală care se transmite aerogen, de la per
soană la persoană, cel mai frecvent în spații 
închise, cu aer condiționat. Legionella pneu
mophila este o bacterie care produce o pneu
mopatie, o boală acută respiratorie, cu debut 
brusc și frisoane. Starea bolnavului se 
agravează în fiecare zi, ducând la decom- 
pensare cardiorespiratorie, până la deces. 
Aerul condiționat este activatorul cel mai 
de temut al acestei bacterii. Ocazional, bac
teria se dezvoltă și în apele de ștrand.

‘ ' i 4 T . ,

Societatea Preț Variație
închidere (lel/acț)(%)

1. SNP PETROM 0,4720 4-0,43

2. SSI BANAT-CRIȘANA 1,5800 +5,33
I. 0,8900 +2,89
a. BRD suspendat
5. IMPACT 0,4340 -0,23
6. AZOMUREȘ 0,2020 +1,00
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,7500
8. ROMPETRO

RAFINARE (RRC)
0,0970 +1,46

9. HABER 0,3410 0,00
10. bc carpatica 0,5100 +2,00
11. DECEBAL 0,0112
12. ARGUS CONSTANȚA 3,5000 0,00

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

DEVA, 
221277.

■ ANRC a lansat pen
tru operatorii de tele
fonie reducerea gradu- 
ală a tarifelor.

Ina Jurcone__________________
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Este vorba de tari
fele de interconectare și vor 
fi impuse RomTelecom.

Potrivit lui Adrian Avram, 
inspector al Oficiului Terito
rial Hunedoara ANRC, „redu
cerea va fi graduală și va fi 
aplicată în trei etape: la 1 
octombrie 2005, la 1 mai 2006, 
respectiv la 1 ianuarie 2007”.

în ceea ce privește prima 
fază, tarifele percepute la 
orele de vârf, adică între 8 și 
20 pentru zilele lucrătoare, 
tarife cuprinse în prezent 
între 0,39 și 2,55 eurocenți- 

veniturile bugetare, autorită
țile maghiare au modificat o 
lege adoptată în 1997 și care 
reglementa angajarea în mun
că sezonieră pe baza unui car
net de angajare temporară.
Eliberare gratuită

Potrivit noilor reglemen
tări, cetățeanul străin poate 
solicita, la centrul de muncă 
al localității în care desfă
șoară activitatea, eliberarea 
gratuită a carnetului de mun
că pentru angajare tempora
ră.

Carnetul de muncă pentru 
străini conține datele de iden
tificare ale lucrătorului, nu
mărul de asigurare socială și 
rubrici pentru cele 60 de zile 
în care are dreptul să lucreze.

/minut vor avea valori de 0,15 
până la 1,71 eurocenți-/minut. 
în ceea ce privește celălalt 
palier orar, tarifele actuale, 
cuprinse între 0,39 și 2,35 
eurocenți/minut, se vor redu
ce până la 0,07-0,80 euro
cenți/minut, adică mai mici 
de patru ori.
Reducere de 50%

Interconectarea cu RomTe
lecom vizată pentru 1 ianu
arie 2007 va costa între 0,07 și 
1,35 eurocenți/minut în orele 
de vârf și între 0,03 și 0,63 
eurocenți/minut în afara 
orelor de vârf, ceea ce în
seamnă o reducere ce depă
șește 50 de procente.

„Interconectarea asigură 
accesul unui operator de pe 
piață la infrastructura de 
comunicații a altui operator, 
materializându-se, la nivelul 

în cazul în care cetățeanul 
străin venit la muncă în 
Ungaria nu are număr de asi
gurare socială, centrul de 
muncă solicită din oficiu eli
berarea acestuia la casa jude
țeană de sănătate.
Statistici incomplete

Raportul de muncă dintre 
angajator și posesorul carne
tului de muncă pentru anga
jare temporară se realizează 
prin completarea și semnarea 
rubricilor aferente zilelor de 
muncă.

Numărul celor care lucrea
ză în țara vecină este ne
cunoscut de autoritățile ro
mâne, deoarece majoritatea 
pleacă pe cont propriu găsind 
acolo de lucru. Mai puțin de 

100 de persoane se află în 
bazele OMFM ca având con
tracte legale de muncă.

Se lucrează în agricultură și con
strucții

utilizatorilor finali, în posi
bilitatea de a efectua convor
biri cu abonații celeilalte re
țele. Tariful de interconectare 
reprezintă, în fapt, prețul plă
tit de un operator de comu
nicații operatorului cu a că
rui rețea se interconectează, 
pentru fiecare secundă de 
convorbire a unui abonat al 
primei rețele cu un abonat al 
celei de-a doua”, mai spune 
Avram.Piața autohtonă a ser
viciilor de poștă și telecomu
nicații a depășit valoarea de 
3 miliarde euro, la finele anu
lui 2004. Raportările contabile 
primite de ANRC de la 987 de 
operatori de telecomunicații 
indică o cifră de afaceri totală 
de 2,773 miliarde de euro, la 
care se adaugă volumul de 
afaceri de 234,5 milioane euro, 
raportat de furnizorii de ser
vicii poștale.

Banii înapoi
Hunedoara (I.J.) 

Siderurgia să se viabili- 
zeze până în 2008, pentru 
a putea juca în condiții 
egale cu siderurgia euro
peană. Dacă nu va reuși 
să se restructureze, să fa
că investiții, inclusiv în 
mediu, și să producă 
competitiv, aceasta va fi 
obligată să returneze 
ajutoarele de stat de 1,5- 
1,8 miliarde dolari. Pen
tru Combinatul de la 
Hunedoara, returnarea 
înseamnă 150 de mili
oane de dolari. Combi
natul nu ar putea invo
ca o cauză de forță ma
joră pentru a nu retur - 
na banii. Nevlabilizat, 
combinatul va falimenta 
începând cu 2008.

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 2 august 2005__________________

________________ i1

Valută 
BNR

euro
3,5014

dolar
2,8672

liră sterlină >
5,0642

ftarșul valutar practicat de băncile dir
Valută euro dolar liră sterlină

e v c V C V
BancPost 3,4950 3,5400 2,8650 2,9200 5,0400 5,1400
BRD 3,4625 3,5425 2,8270 2.9150 4,9870 5,1450
Banca Transilv. 3,4845 3,5345 2,8545 2,9045 5,0434 5,1169
Raiffeisen Bank 3,4600 3,5400 2,8300 2,9200 4,9600 5,1300

1 Cursuivalutar Dracticat ae casele de sthtab valutar dm Deva
Star Exchanqe 3,4500 3,5100 2,8500 2,9000 4,8500 5,1200
Herdan Exchange 3,4500 3,4900 2,8600 2,9000

mailto:clara.pas@infcrmmedia.ra
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro


3. Păcurar Lidia, VIII, Șc. 
„A. Șaguna' Deva

4. Savu Diana, VIII, Șc. „A. 
Șaguna" Deva

6. Tomoaie Larisa, VII, Șc. 
„A. Șaguna" Deva

2. Danciu Adelina, VI, Lie. 
Teor. „S. Dragomir" Ilia

5. Petrușan Ioana, VI, Șc. 
„A. Șaguna" Deva

1. Pârvu Ecaterina, XI, CN. 
„A. Vlaicu" Orăștie

8. Uilecan Camelia, VI, Șc. 
„Regina Maria" Deva

9. Crișan Adriana, VI, Șc. 
„A. Șaguna" Deva

10. Smeu Tudor, V, Șc. „A. 
Șaguna" Deva

11. Dobra Horia, V, Șc. „A. 
Șaguna" Deva

12. Tănase Alexandru, V, Șc. 
„A. Șaguna" Deva

7. Lăsconi Andra, VI, Șc. 
„Regina Maria" Deva

13. Vasile Monica, VII, Șc. 
„R. Maria" Deva

14. Crăciun Cristina, VI, Col. 
Naț. „Decebal" Deva

15. Popa Timotei, VII, Șc. 
„A. Șaguna" Deva

16. Deaconu Răzvan, VI, Șc. 
„A. Șaguna" Deva

17. Pătraș Lorenzo, VI, Șc. 
„A. Șaguna" Deva

18. Radu Cristian, V, Șc. „A. 
Șaguna" Deva

19. Balint Roxana, VI, Șc. 
„M. Sântimb ianu“-Bra

20. Tătulescu Delia, VI, Col. 
Naț. „Decebal" Deva

„Ești cel mai bun elev"
Deva (V.R.) - Elevi cu re

zultate excepționale la în
vățătură, din tot județul, sunt 
eroii acestei pagini. Ei au 
trimis fotografii și dovezi 
privind mediile sau califica
tivele cu care au încheiat a- 
nul școlar 2004-2005. Cu me
dia generală 10 sunt 27 de 
elevi: 26 din ciclul gimnazial 
și o liceeană. Pentru elevii 
din clasele primare am so

licitat să aibă calificativul 
„excelent”. Din copiile după 
carnetele de note expediate 
de 19 elevi am observat că au 
acest Calificativ doar în tim
pul semestrelor și toti au la 
sfârșitul perioadelor doar 
„foarte bine”. Am aflat ulte
rior că în realitate califica
tivul excelent nu se acordă 
altfel, din motive pe care nu 
le știm. "

21. Avram Dacian, V, Șc. 
„A.-Șaguna" Deva

22. Pisoiu Oana, VII, Șc. „A. 
Șaguna" Deva

23. Bota Ioana, VI, Șc. „L. 
Blaga" Deva

24. Dușan Irina, VIII, Șc. „I. 
Comșa" Ribița

25. Ardelean Andreea, VI, Șc. 
„Eminescu-Petofi" Deva

26. Brașoveanu Bianca, VI, Șc. 
„Eminescu-Petofi" Deva

27. Papis Roxana, VI, Șc. 
„Eminescu-Petofi" Deva

28. Flore Cătălin, I, Șc. „E-

29. Manciu Gabriel, IV, Șc. 
Gen. Nr. 2 Simeria

30. Szekely Diana, I, Șc. „A. 
Mureșanu" Deva

33. Cornelia Jude, II P, Lie. 
„S. Toduță" Deva

minescu-Petofi" Deva

34. Bogdănescu Ovidiu, III, Șc. 
„Eminescu-Petofi" Deva

31. Andrei Andreea, III, Șc. 
„L. Blaga" Deva

32. Frătică Andrei, I, Șc. 
Gen. Călan

35. Nemet Noemi, I, Șc. „A. 
Șaguna" Deva

36. Popa Andrei, II, Șc. „A. 
Șaguna" Deva

37. Bâzdâră Mădălina, IV, 
Șc. „A. Șaguna" Deva

38. Tritean Anamaria, III, 
Șc. „A. Șaguna" Deva

42. Lodoabă Livia, IV, Șc. 
Gen. Boholt

43. Milin Bianca, II, Șc. Gen. 
Lăpușnic

44. Micșescu Alexandra, IV, 
Șc. Gen. Nr. 5 Hd.

39. Petrușan Radu, III, Șc. 
„A. Șaguna" Deva

45. Ștefănescu Marian, III, 
Șc. Gen. Densuș

41. Baicu Miruna, I, Lie. 
Ped. „S. Drăgoi" Deva

40. Nicoară Ana-Maria, I, 
Șc. „L. Blaga" Deva

46. Băgu Luminița, IV, Lie. 
Ped. „S. Drăgoi" Deva



• Adunare generală. Mâine, la Deva, se va 
desfășura adunarea generală de dare de

A seamă și alegeri a Asociației Județene de 
Sr Fotbal. Adunarea va avea loc la localul Dolce

4 Vita, începând cu ora 10. (V.N.)

• Cupa României. CFR Marmosim Simeria .
i merge mai departe în Cupa României. Fot

baliștii din Simeria au învins cu 4-1 pe CS 
Deva, în faza a doua a competiției. (V.N.)

Bucurie la Lupeni
Lupeni (V.N.) - Oficialii Minerului Lupeni 

au avut recent o plăcută surpriză. După ce 
inițial se stabilise ca echipa de fotbal să 
evolueze în seria B2, minerii au fost trimiși 
în seria B3. Iată repartizarea echipelor retro
gradate din prima divizie: FC Brașov - seria 
I; Universitatea Craiova - seria a n-a; Unirea 
Alba Iulia - seria a IlI-a. Câștigătoarele seri
ilor de Divizia C au fost repartizate astfel: 
Forex Brașov, Cetate Suceava și Portul Con
stanța - seria I; Dunărea Giurgiu, Poiana 
Câmpina și CSM Râmnicu Vâlcea - seria a 
D-a; Minerul Lupeni, CFR Timișoara și Glo
ria Bistrița II - seria a IlI-a. La sfârșitul 
ediției 2005-2006 a Diviziei B vor promova 
patru echipe, dar vor retrograda 19.

1. Unirea Alba Iulia
2. Gaz Metan Mediaș
3. FC Oradea________ __
4. Liberty Salonta
5. Olimpia Satu Mare_______
6. Armătura Zalău__________
7. U Cluj
8. Industria S. Câmpia Turzi
9. Unirea Sânnicolau Mare
10. UTA Arad_______________
11. CS Deva________________
12. Unirea Dej
13. FCM Reșița_____________
14. Minerul Lupeni_________
15. CFR Timișoara__________
16. Gloria II Bistrița

Din nou
câștigători
■ ATM Koga ion 
Orăștie a obținut week- 
end-ul trecut locul întâi 
la Cupa Trascău 2005.

Daniel I. Iancu_______________
daniel.Iancu@infornimedia.ra

Cheile Cibului - După ce în 
urmă cu o săptămână mem
brii clubului orăștian câș
tigau marele premiu la Cupa 
Prieteniei, organizată de Con
dor Club Arad, situația s-a 
repetat și la sfârșitul săp
tămânii trecute.

De această dată, Asociația 
de Turism și Ecologie Tras
cău Corp din Zlatna a fost cea 
care s-a ocupat de desfășu
rarea celei de-a treia ediții a 
Cupei Trascău. întrecerea de 
turism sportiv a avut loc în 
zona Cheilor Cibului, din 
județul Alba, arie protejată 
aflată în custodia clubului din 
Zlatna.

în concurs s-au înscris 
echipaje aparținând unor aso
ciații de profil din cinci 
județe din Transilvania. Aso

ciația de Turism Montan 
Kogaion din Orăștie a reușit 
să câștige majoritatea pro
belor stabilite de organizatori, 
astfel că, în final, s-a situat pe 
locul întâi și în clasamentul 
general, acumulând 2898 de 
puncte, cu 199 de puncte mai 
mult față de echipajul Acrop
olis II din Aiud, care a ocu
pat locul doi.

| rțra—t general__________
I I MM Kogaion Orăștie 

II Acropolis II Aiud
III Acropolis I Aiud

Orientare _____ ______
I ATM Kogaion Orăștie
II Crăișorii II Blaj
III Acropolis II Aiud

Alpinism-speologie________
I ATM Kogaion Orăștie
II Acropolis I Aiud
III Mamut Aibă Iulia

Rgoularltiitc__  „
I ATM Kogaion Orăștie
II Acropolis II Aiud
III Albamont Alba Iulia

Membrii ATM Kogaion împreună cu trofeele

Postul CU arbitri nr. 1 (Foto: Daniel I. Iancu)

Urcuș prin Cheile Cibului Piatra Corbului, din chei In Cheile Cibului La premiere

Renaște Corvinul Hunedoara?
Deva (V.N.) - Răspunsul la 

întrebarea din titlul articolu
lui îl vom afla curând. Poate 
foarte curând. Spunem acest 
lucru, întrucât SC Corvinul 
2005 Hunedoara SA a fost 
înregistrată la Oficiul Co
merțului Deva. Mai-marii 
celui mai tânăr club de fotbal 
din județ vor face demersu
rile necesare pentru ca gru

parea de pe Cerna să fie afi
liată la Federația Română de 
Fotbal. Se așteapă ca mâine 
primarul municipiului Hune
doara și principalul acționar 
al clubului să anunțe oficial 
înființarea echipei. Cel mai 
probabil președintele clubului 
va fi numit fostul fotbalist 
hunedorean Dan Colesciuc, 
iar antrenor loan Petcu.

Jiul și automatismele

Sistem în modificare
Deva (V.N.) - Cu toate că se 

vorbea de o reducere a numă
rului de formații în Campi
onatul Județean, în sezonul 
2005 - 2006, va fi o participare 
mai numeroasă decât în cel 
trecut.

Doru Toma, secretarul ge
neral al AJF Hunedoara, a 
precizat că celor 13 echipe, 
care au evoluat în sezonul tre

cut, s-au alăturat alte trei. 
Este vorba de echipe din Baru 
Mare, Ribița și Băcâia. Până 
mâine lista este deschisă, dar 
chiar în aceste condiții, se va 
schimba sistemul de com
petiții. Din pricina unor 
chestiuni financiare, campio
natul județean se va împărți 
în două serii: Valea Mure
șului și Valea Streiului.

Petroșani (V.N.) - „Jucă
torii trebuie să învețe niște 
automatisme la care eu țin 
foarte mult. Jiul este o 
echipă fără bani mulți și 
mi-ar fi ușor să cer trans
feruri de 2 milioane de 
dolari ca să rămânem în 
Divizia A. Pe termen scurt 
ar fi foarte bine, dar pe ter
men lung ne curățăm. Filo
zofia mea este să cresc va
loarea individuală prin for
ța colectivă. Nu am idei pre
concepute”, a declarat Ionuț 
Chirilă, antrenorul Jiului 
Petroșani. Despre echipa 
minerilor, care va debuta în 
noul sezon, după șapte ani, 
în Divizia A, Chirilă susține 
că va crește mult, în ciuda 
faptului că a dat afară 
aproape întreaga echipă ca
re a contribuit esențial la

promovare. „M-am apucat 
de antrenorat cu o selecție 
de 2000 de copii. După 5-6 
luni am rămas cu 20, prin
tre care Florentin Petre, 
Tararache, Cezar Dinu, 
Lică, Hîldan. Chirilă a mai 
spus că Mircea Lucescu l-a 
susținut cel mai mult în 
această profesie. „Este lângă 
mine și astăzi și mă mân
dresc cu prietenia unui ma
estru. Tot în acei ani am 
fost îndrumat și am ajuns Ia 
Dinamo, iar în '94 am ajuns 
antrenorul echipei naționale 
de juniori. în prezent, Chi
rilă este de părere că prin
cipala problemă a fotbalului 
românesc o reprezintă lip
sa banilor. El crede că la 
Petroșani va construi o 
echipă de 24 -25 de ani capa
bilă să reziste în Divizia A.

45% Reducere
Pret/ziar pentru abonament lunar

22 bani (2.269 lei vechi) <r

Pret/ziar pentru abonament anual

19 bani (1.920 lei vechi)

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

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

i

Numele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Localitatea
< Telefon (opțional)

Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

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

Prenumele

Strada

Abonamente
1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

5,9 lei (59.000 lei vechi) pret/ziar ab. 22 bani (2.269 lei vechi)
16.9 lei (169.000 lei vechi) pret/ziar ab. 21 bani (2.166 lei vechi)
31.9 lei (319.000 lei vechi) pret/ziar ab. 20 bani (2.045 lei vechi)
59.9 lei (599.000 lei vechi) pret/ziar ab. 19 bani (1.920 lei vechi)

I

mailto:daniel.Iancu@infornimedia.ra
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• Locul cinci. Reprezentativa feminină de 
baschet a României a încheiat Campionatul 
European din Estonia (Divizia B) under-16, 
pe locul 5, după ce a învins, duminică^ 
naționala Suediei, cu scorul de 78-72. în pri
ma divizie europeană au promovat finalistele 
Slovacia și Eston ia. (MF)

• Victorie. Jucătoarea belgiană de tenis Kim 
Clijsters, cap de serie numărul 4, a câștigat, 
duminică, turneul de la Stanford, dotat cu 
premii în valoare totală de 585.000 de do
lari. Clijsters a învins-o, în finală, cu 7-5, 6-2, 
pe americanca Venus Williams.(MF)

Arsenal a 
învins

Amsterdam (MF) - E- 
chipa Arsenal Londra a 
câștigat, duminică, tur
neul de la Amsterdam, 
la care au mai partici
pat formațiile Ajax, FC 
Porto și Boca Juniors, 
informează site-ul oficial 
al grupării olandeze. Ar
senal a învins pe FC Por
to, cu scorul de 2 - 1, 
prin golurile lui Freddie 
Ljungberg, în minutele 
48 și 57, respectiv Lisan- 
dro Lopez, in minutul 
36. în celălalt meci al
zilei, Ajax Amsterdam a 
fost Învinsă, cu scorul 
de 1 - 0, de echipa Boca 
Juniors. La Ajax, Bog
dan Lobonț (foto) a evo
luat din minutul 54, 
când l-a înlocuit pe Ste- 
kelenburg, iar Nicolae 
Mitea a intrat pe teren 
în minutul 65, în locul 
lui Babei. în partidele 
disputate în prima zi a 
turneului, Arsenal a în
vins Ajax
Amsterdam 
cu scorul 
de 1 - 0, iar 
FC Porto a 
trecut, cu 
scorul de 
2 - 0, de 
Boca 
Juniors.

Cosmin Contra

Doar o 
repriză 
Madrid (MF) - 
Jucătorul timișorean 
Cosmin Contra a 
evoluat o repriză 
pentru echipa sa 
Atletico Madrid îh 
meciul amical 
câștigat, cu scorul de 
3 - 0, îh fața 
formației engleze MK 
Dons, informează 
site-ul oficial al 
grupării madrilene. 
Cosmin Contra a 
intrat pe teren îh 
minutul 47, în locul 
lui Luccin. în meciul 
de duminică, golurile 
echipei Atletico 
Madrid au fost mar
cate de Luccin '10, 
Arizmendi '21 și Fer
nando Torres '59. 
Cotidianul spaniol 
Mundo Deportivo 
notează că jucătorul 
român Cosmin Con
tra a fost folosit pe 
postul de mijlocaș la 
închidere.

Brigadă fanceză
București (MF) - Meciul Steaua - Shel- 

boume FC, contând pentru manșa secundă 
a turului doi preliminar al Ligii Campi
onilor, va fi arbitrat de o brigadă franceză 
avându-1 la centru pe Claude Colombo, 
informează site-ul oficial al UEFA.

Colombo va fi ajutat la cele două linii de 
Vincent Texier și Eric Dansault, în timp ce 
arbitru de rezervă va fi Philippe Malige. 
Partida Steaua - Shelborune FC va avea loc, 
mâine, de la ora 20:30.

Timișoara versus București
București (MF) - Antrenorul echipei Glo

ria Bistrița, loan Ovidiu Sabău, a declarat, 
luni, după consfătuirea posesorilor licenței 
PRO, că și în acest an lupta pentru câștiga
rea campionatului se va da tot între echipele 
din București, excluzând astfel formația Poli 
Timișoara din rândul candidatelor la titlu.

„Și anul acesta eu cred că tot echipele din 
București se vor bate pentru titlu. Sigur, va 
fi mai greu, pentru că și Poli Timișoara s-a 
întărit, la fel și alte echipe, și acestea vor 
pune probleme, dar lupta până la urmă se 
va da tot în trei”, a afirmat Sabău. Meciul 
amical dintre Poli Timișoara și Juventus 
Torino, programat, miercuri, este conside
rat un lucru foarte util de loan Ovidiu 
Sabău. „Pentru imaginea clubului este foar
te bine că se poate organiza acest meci. 
Timișoara are numai de câștigat. Este foarte 
util și pentru jucătorii de acolo, că pot întâl
ni pe Juventus, pentru că vor avea un alt 
moral după aceea”, a menționat Sabău.

în vârstă de 37 de ani, tehnicianul care 
este legitimat și ca jucător la Gloria Bistrița, 
a precizat că nu are ca obiectiv depășirea 
portarului Costel Câmpeanu, care și-a înche
iat cariera la finele sezonului 2004-2005 când 
a împlinit vârsta de 40 de ani.

Dlnamovlștii, sărbătorind câștigarea trofeului Supercupa României, pe stadionul Cotroceni, din capitală (Foto: epa)

„Dacă nu marca Băltoi..."
■ Dinamo a câștigat 
pentru prima oară în 
istoria clubului, 
Supercupa României.

București (MF) - Tehnicia
nul loan Andone s-a declarat 
mulțumit de faptul că echipa 
sa, Dinamo București, a reu
șit să revină de fiecare dată 
când a fost condusă în meci
ul cu Steaua, scor 3 - 2, din 
Supercupa României.

„A fost un meci disputat, 
cu multe ocazii de ambele 
părți. Lucrul bun este că am 
revenit după 1 - 0 și 2 - 1. Am 
avut probleme în defensivă în 
zona centrală, dar au fost re
mediate pe parcurs. Dacă nu 
înscria Bălțoi, probabil rezul

tatul era greu de întors. A 
fost o partidă mult mai fru
moasă decât ultimul meci din 
campionat din Ghencea. S-a 
jucat deschis. Le urez succes 
steliștilor miercuri, pentru că 
fotbalul românesc are nevoie 
de o echipă în grupele Ligii 
Campionilor”, a spus tehni
cianul Ioan Andone.
Explicații

Tehnicianul dinamovist a 
explicat motivul pentru care 
nu l-a folosit pe Mihăiță Ple- 
șan. „Pleșan a suferit sâmbătă 
o ruptură fibrilară de cinci 
milimetri la mușchii gemeni. 
Din cauza căldurii foarte 
mari, jucătorii pierd lichide, 
minerale și se pot întâmpla 
oricând accidentări. Tamaș

are o contractură pe inghinali 
și a trebuit să-l schimb la 
pauză. Bratu a avut crampe, 
l-am schimbat pentru că nu 
mai putea”, a completat An
done. loan Andone a făcut o 
caracterizare a jucătorilor 
nou-veniți la Dinamo.

„Schimbarea sistemului de 
joc a creat probleme mari în 
zona fundașilor centrali și a 
mijlocașilor centrali. Grigorie 
își știe rolul, dar Mărgărites- 
cu este dezordonat, părăsește 
zona și uită să o acopere. La 
un moment dat, prin coborâ
rea lui Dică, alături de Paras- 
chiv și Lovin erau trei contra 
unul în zona centrală. Steaua 
și-a creat ocazii atunci când a 
coborât Dică. Daouda face fa
za defensivă foarte bine, mai

are de lucrat la cea ofensivă. 
Bratu a fost cel mai pericu
los jucător, este foarte greu de 
oprit când este cu fața la 
poartă, are 6 viteză extraor
dinară. Moți este un câștig. 
Vlad Munteanu cunoaște foar
te bine acest sistem dar a gre
șit multe pase, dar când ari 
spații însă joacă foarte bine”, 
a precizat Andone.

Tehnicianul dinamovist sus
ține că jucătorii săi au fost 
incomodați și de starea tere
nului. „în Franța am jucat pe 
terenuri tari, iar aici a fost 
căldură și umiditate, care a 
dus la multe imprecizii tehni
ce. Dar încerc să păstrez acest 
sistem, o să risc, că am riscat 
toată viața”, a subliniat loan 
Andone.

Oleg Protasov

Supercupa, meci de pregătire
■ Steaua va juca mâine, 
cu Shelbourne, manșa 
secundă din turul II pre
liminar al L.C.

București (MF) - Antreno
rul formației Steaua, Oleg Pro
tasov, a declarat că a privit 
întâlnirea cu Dinamo, din 
Supercupa României, pier
dută, cu scorul de 2 - 3, ca pe 
un meci de pregătire în vede
rea partidei cu Shelbourne 
FC, care se va disputa, mier
curi, în manșa secundă a tu
rului doi preliminar al Ligii 
Campionilor. „Am văzut me
ciul de astăzi ca pe unul pu
ternic de pregătire înaintea

partidei cu Shelbourne. Am
bele echipe au jucat un fot
bal bun, cu ocazii. Ambele 
echipe au făcut câteva greșeli, 
însă probabil din cauza înce
putului competițional. Felicit 
pe Dinamo, pentru că a reușit 
să câștige trofeul. Pentru noi 
s-a terminat un episod din 
viață, iar mâine ne pregătim 
pentru meciul de miercuri”, a 
spus Protasov.
Ghinion

Tehnicianul ucrainean a 
precizat că a avut ghinion din 
cauza accidentării lui Mihai 
Neșu în timpul meciului și că 
din această cauză a fost ne
voit să facă o a treia schim

bare. „Avem probleme cu Pa- 
raschiv și Neșu. Am pățit a- 
cest lucru, deși în repriza a 
doua am încercat să odihnesc? 
câțiva jucători. Am vrut să 
văd cum joacă și alții”, a 
menționat Protasov. Steaua 
București a ratat câștigarea 
Supercupei României, fiind 
învinsă, duminică, pe stadio
nul Cotroceni, cu scorul de 
3 - 2, de Dinamo.

Formația antrenată de Oleg 
Protasov va întâlni, mâine, pe 
teren propriu, de la 20:30, for
mația irlandeză Shelbourne 
FC, în manșa a doua a turu
lui doi preliminar al Ligii 
Campionilor. în tur, scorul a 
fost egal, 0 - 0.

Meciuri amicale de sezon
■ Chelsea și Milan au 
încheiat egal meciul din 
SUA (1-1), la fel și Ener
gie Cottbus cu Bilbao.

Rutherford (MF) - Echipa 
Chelsea Londra a terminat la 
egalitate, duminică, scor 1-1 
(0-0), cu formația AC Milan, 
într-un meci amical disputat 
la East Rutherford (SUA). En
glezii au deschis scorul prin 
Drogba, în minutul 64, italie
nii reușind egalarea prin Rui 
Costa, în minutul 80. Antre
norul Jose Mourinho a folosit 
următoarea formulă de echi
pă: Cudicini ('46 Cech) - Fer
reira ('46 Carvalho), Terry ('73 
Huth), Gallas ('54 Johnson), 
Del Homo - J.Cole ('46 Wright- 
Philips), Makelele ('60 Tiago), 
Lampard, Duff - Gudjonhsen 
('71 Geremi), Crespo ('46 Drog
ba). Tehnicianul Carlo Ance
lotti a folosit următorii jucă

tori: Eleftheropoulos ('46 Fio
ri) - Cafu, Stam ('46 Costacur- 
ta); Nesta, Kaladze - Gattuso 
('68 Vogel), Pirlo, Ambrosini 
('90 Marzoratti), Seedorf ('46 
Rui Costa) - Vieri, Gilardino.
Tot egal

Jucătorul Sergiu Radu a 
fost titular în partida amicală 
pe care echipa sa, Energie 
Cottbus, a terminat-o la ega
litate, scor 1 - 1, duminică, în 
fața formației Athletic Bilbao, 
informează site-ul oficial al 
grupării spaniole.

Sergiu Radu titular pentru 
Energie Cottbus în amicalul 
cu Athletic Bilbao, Sergiu Ra
du a evoluat până în minu
tul 82, fiind înlocuit de Sahin, 
în meciul de duminică, golul 
echipei Energie Cottbus a fost 
marcat de Jungnickel, în mi
nutul 85, în timp ce pentru 
spanioli a înscris Guerrero, 
în minutul 26. Joe Cole și Adrea Pirlo (Foto: epa
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Vând ap. 2 camere (03)

• 2 apartamente a 2 camere, în comuna Ilia, preț 
negociabil. Tel. 0724/523823, 0724/065448, fax 
0254/282375, după ora 17.
• decomandate, bloc cărămidă, etaj 3, parchet 
stejar, totul contorizat, 63 mp, boxă, uscătorie, 
interfon, balcon închis, Deva, Titu Maiorescu, 
preț 130.000 ron. Tel. 0741/210056.
• decomandate, zona I. Maniu, etaj intermediar, 
vedere la bulevard, contorizări complete, 
balcon, preț 1,050 mid., negociabil. Tel. 
0721/708708.
• Deva, Bilceecu, etaj 5 din 10, semidecoman- 
4$e, contorizări, fără îmbunătățiri, ocupabil

' Vțdiat, preț 82.000 ron. TeL 224296,0720/747359, 
1«S^/361782.

• Deva, Bdta Decebal, bl. 22, preț 1,4 mid. lei, 
negociabil. Tel. 219746,0724/848493.
• Deva, centrai, condiții standard, garsonieră 
Deva, amenajată complet, teren intravilan 900 
mp, utilități Tel. 0740/850728,0720/437889.
• Deva, Gojdu, parter, cu balcon, semidecoman- 
date, fără îmbunătățiri, preț 830 milioane lei. Tel. 
224296,0788/361782.
• Dm, L Maniu, bl. C, ap. 12, etaj 2, contorizări, 
balcon închis, repartitoare, preț 29.000 euro. Tel. 
213119.
• Deva, M. Viteazul, contorizări, amenajat 
complet, balcon, gresie, faianță, parchet, preț 
870 milioane lei, negociabil. Tel. 0721/708708.

• Deva, idtracentrai decomandate. Tel. 218660.
• Deva, zona piață, decomandate, etaj interme
diar, boxă, contorizări, standard, balcon, preț 
1,100 mid. lei, negociabil. Tel. 0721/708708.
• etaj 1 plus 2 uscătorii ■ parter, deasupra Maga
zinului Tineretului Deva. Tel. 0723/514133,235570.

• intravilan, Valea Râul Mare Retezat aproape 
de șosea, pe colină, zonă de vile și cabane, 
curent electric, apă prin cădere, st 1400 mp. Tel. 
0720/437889,0740/850728.
• loc de casă3516 mp, fs 22 m, apă, gaz, curent 
loc drept, zonă liniștită, Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.

Vând locuri de veci (23)

• vând cavou 2 locuri în Cimitirul Bejan Deva. 
Tel. 0254/213833.
• vând cavou în cimitirul din str. M. Eminescu, 
preț avantajos. Tel. 225780.

Imobile chirii (29)

• inchirieni spațiu comercial (magazin, 
cofetărie și laborator cofetărie) cu dotările 
necesare. Informații la tel. 282881 sau 
282508, Ilia.

• ofer pentru închiriere garsonieră mobilată, în 
Deva, preț 90 euro/lună. Tel. 0721/744514.
• ofer spreînchiriere unei singure firme 4 birouri 
elegante, etaj 1, ultracentral, grup social, 
centrală termică proprie, preț avantajos. Tel. 
0745/096675,0744/561810.

Auto românești (36)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• vând Dada break, af 1997, vopsea metalizată, 
nu necesită reparații, acte 12.2005, VT 2007, capi
tonată, mochetă, 85.000 km. Tel. 0726/080402.
• vând Dada Super Nova, culoare alb 28,17.000 
km rulați, preț 3000 euro, stare foarte bună. Tel. 
213943.

• vând candelabra de cristal de Boemia, 
perfectă stare, 3 becuri, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând convenabil lustră plafon completă și o 
aplică de perete. Tel. 220025.
• vând frigider Arctic, mare, în garanție, preț 2,5 
milioane lei. Tel. 212699,0722/825533.

• vând frigider Arctic, stare foarte bună preț 
2500.000 lei, negociabil. Tel. 211441.
• vând mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661001 - 2505013, perfectă funcționare, 
vechime de peste 100 de ani, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând mașină de spălat fabricație rusească 
cuvă plastic, capacitate 100 -150 litri, cu suport 
metalic. Tel. 220025.
• vând urgent ladă frigorifică Arctic, 5 sertare, 
bine întreținută stare perfectă de funcționare, 
preț negociabil. Tel. 228204, zilnic, după-masă

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând 30 de porci, între 30 ■ 50 și 180 kg, în satul 
Cucuiș, nr. 33, comuna Beriu, Trufaș Marian.
• vând iapă semimurană 12 ani, culoare 
maronie, preț 30 milioane lei, negociabil. Tel. 
0254/236875,0727/669557.
• vând purcei rasa Marele alb de 4 luni. Tel. 
237755, după ora 16.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• Deva, Emlnescu sau Bălcescu, parter sau 4, 
acoperit, poate fi și în turnuri, ofer 830 milioane 
lei. TeL 0721/034571.

Auto străine (37)

• vând aparat pentru măsurat glicemia, marca 
Accu Cher, nou, nemțesc cu 100 bucăți teste. Tel. 
230253.
• vând o pereche ochelari cu lentile import bifo
cale, dioptrii +4 PE +6, preț 1.500.000 lei. Tel. 
211441, zilnic.

Vând ap. 3 camere (05)

• balcon închis, centrală termică, geamuri 
termopan, multiple îmbunătățiri, Deva, zona 
Lido, preț 140.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/079659,234415.

• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 98 mp, 
etaj 1, bloc cărămidă, vedere în 2 părți, zonă 
centrală, preț negociabil. Tel. 228615.
• decomandate, hol central, Deva, Al. Păcii, etaj
2, modificat, îmbunătățiri, contorizări, preț 1,5 
mid. lei, negociabil. Tel. 213244,0741/154394.
• Deva, zona Progresului. Tel. 0724/106136, 
230557,217469, după ora 12.
> semidecomandat^ bloccărămidă, zona piață, 

" parter, 78 mp, posibilitate cumpărare uscător, 
contorizări, liber, preț 33500 euro, negociabil. 
Tel. 229622,0724/631494.
• semidecomandate, <in cărămidă, parter, zona 
piață, balcon închis, 78 mp, zugrăvit, gresie, 
faianță, contorizări, 33500 euro, negociabil. Tel. 
229622,0724/631494.

• vând Opel Vectra 1,6 i, af 1991, gri metalizat, 5 
uși, stare foarte bună, închidere centralizată, 
alarmă, preț negociabil. Tel. 0722/376825.
• vând urgent Ford Siera af 1988, preț nego
ciabil. Tel. 0724/643881.

Instrumente muzicale (60)

• cunpăr muzicuță performantă primesc oferte 
latei. 227792.

Camioane, remorci (39)

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

Utilaje, unelte, industriale 
și agricole (40)

• vând combină cereale „Class”, 2 m, stare 
perfectă de funcționare. Tel. 0722/334830,682475, 
0788/199266.

• vând bukloexcavator MF, af 1985, cupă 
multifuncțională, nefolosit în țară, preț 
10500 euro ți tractor Volvo BM cu troliu 
frontal recent adus din Suedia, preț 6000 
euro. TeL 0744/364663,

Altele (61)

• cunpăr lăzi plastic, paleți (deșeu), centru 
colectare lângă moara veche, Str. Plevnei. Tel. 
0723/301857.
• vând ceas de mână Doxa, perfectă 
funcționare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.
• vând ceas de mână elvețian Longines, cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 140 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Samou Elena. Se declară nul.

• pierdut carnet șomaj pe numele Savu loan. Se 
declară nul.

Cumpâr ap. 4 camere (08)
Apeluri (65)

• Deva, decomandate, zonă centrală, etaj 1 sau
2, în bloc de 4 etaje. Tel. 218308 sau 0744/561810.

Vând case, vile (13)

• Deva, Emlnescu, st 300 mp, construcție 
cărămidă, 2 Camere, bucătărie, hol, cămară, 
baie, parchet, faianță, preț 68.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0721/708708.
• Deva, Vie Noi, 3 camere, bucătărie, 2 holuri, 
bucătărie vară, baie, garaj, beci, anexe, încălzire 
centrală, gaz, grădină, preț 40.000 euro, nego
ciabil. Tel. 219753.
• Deva, zonă centrală, 2 corpuri, pivniță, st 1000 
mp, preț 300.000 ron. Tel. 224296, 0720/747359, 
0788/361782.
• Sneria, Str. Păcii, nr. 13, preț negociabil. Tel. 
0254/261165,0723/290552.
• ultracentral Hațeg, Str. Timișorii, nr. 6, st 245 

't,'np, casă propri u-zi să, cărămida, supraetajabi lă, 
*■ pod, pivniță, 380 mp, curte cu dependințe, 1565

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.

• vând semănătoare păioase 29 rânduri, 
semănătoare, prășitoare, săpătoare 6 rânduri, 
mașină erbicidat, cadra disc în tiranți, toate în 
perfectă stare de funcționare. Tel. 264161.
• vând tractor 45 CP, motor defecț sau cumpăr 
motor tractor Hanomag, nemțesc. Tel. 683091.
• vând tractor dotat cucositoare, cupă, marca 
Steyr Daimler Puch, priză de putere, preț 125 
milioane lei, negociabil, tiranți și 3 motocositori, 
Germania, stare de funcționare. Tel. 0721/194017.

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

Matrimoniale (69)

• domn rivorțat, 43 de ani, 170/70, cu auto, fără 
vicii, doresc cunoștință cu o doamnă pentru 
căsătorie. TeL 0721/170245.

Piese, accesorii (42) Prestări servicii (72)

Vând case la țarâ (17)

• 3 camera, 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.
• la 9 km de Brad ■ Zdrapți, 2 camere, hol mare, 
curte și grădină, pomi fructiferi, st 2500 mp, preț 
negociabil. Tel. 0745/521368.
• SântanM, toate condițiile. Tel. 0724/106136, 
230557,217469, după ora 12.

Vând garsoniere (19)

• Deva, Dada, parter, gresie, faianță, instalații 
sanitare noi, apometre, repartitoare, preț 420 
milioane lei, negociabil. Nu sunt agent Tel. 

, 0724/779543,219792, după ora 19.
• Deva, Mărești vedere la stradă, etaj 3, balcon 
închis, ocupabilă imediat preț 500 milioane lei. 

Tel. 0721/500140.

Vând terenuri (21)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124.
• 2 parcele a 3500 mp fiecare situate lângă 
depozitul Peco Deva. Tel. 214044.

• 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.

î» extravian, Deva, 16500 mp, fs 44 m, preț nego
ciabil. Tel. 0721/744514.
• intravian 3600 mp în Băciacu toate facilitățile: 
apă, canalizare, curent gaz, preț4 euro/mp. Tel. 
233974,0724/388452.
• kitravfian cu pomi, în comuna Berthelot se 
poate parcela, 87 ari, lângă Primărie, 5 km de 
Hațeg, la asfalt Tel. 770687.
• kdravlan, 5100 mp, zona 700 Deva, preț nego
ciabil. Tel. 222305,226813.
• intravilan, acces la toate facilitățile, pentru 
casă sau cabană, 510 mp, fs 12 m, preț 9000 lei, 
negociabil. Informații Leșnic, nr. 121
• kdravlan, cu construcție modestă, în Archia, 3 
km de Deva, gaz, curent la poartă. Tel. 
0744/981538.

• vând diferite piese Lada noi, originale, 
vibrochen, bloc motor, ax came, aripi față, 
parbrize noi. Tel. 770687.

Mobilier și interioare (47)

• huse pentni Logan, Solenza, Opel Astra 17 DTI, 
Peugeot 307, Renault Clio, Megan, Twingo, 
Scenic, Cielo, Golf 4, Deva, Micul Dalas, Str. 
Florilor, nr. 1. Tel. 0727/756681.

• societate comercială angajează drector 
economic, contabil evidertă primaiă, 
salariu motivant Informați la teL 
0254/219300.

• caut urgent muncitori necalificați. Tel. 
0726/076256.

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

• SC FBadeffiaPam SRL, cu sediul in orașul 
Hațeg, str. A. Vlaicu, nr. 2, angajează 
personal caHcat In meseriile de brutar, 
modelator, cocător. Informații la sediul 
SOdetăți, teL 770182,0722/435609.

• societate comercială angajează bucătar 
specialist Informații la Restaurantul „Pre
sident", din Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 168 
sau la teL 07224238726,234057.

Decese (75)

Colegii din cadrul Poliției Municipiului Deva aduc un 
ultim omagiu celui care a fost agent-șef al Poliției Munici
piului Deva, în vârstă de 29 ani,

POPA IONEL ADRIAN
soției și tatălui său, trecuți în neființă în urma unui tragic 
accident de circulație.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Suntem alături de familia îndoliată în clipele de durere 
pricinuite de trecerea în neființă în urma unui tragic acci
dent a celui care a fost colegul nostru

ing. POPA IOAN
și a fiului său Adrian împreună cu nora Cristina.

Dumnezeu să-i odihnească în pace. 
Colegii de la Carpatcement Holding SA

1. Cod, două puncte 2. Nume oraș, virgulă 3. Text anunț

4. Preț, două puncte, 
mima (mill nan a = mii. 
iar mii = M)

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

• vând convenabil masă panel furniruită 0.7/0.7 
și 4 tabureți rotunzi, toate lustruite, în stare 
perfectă Tel. 220025.
• vând cuier de hol din fier forjat, cu oglindă, 
foarte frumos, 1.80/030 m, preț convenabil. Tel. 
220025.
• vând dulap 3 uși, 2 sertare, furnir nuc, 
arzătoare gaz, frigider mare Zill, uși garaj pe 
balamale (din lemn), loc de veci în cimitirul 
Bejan, vană fontă negociabil. Tel. 212605,8 - 10, 
21-23.
• vând mobilă dormitor Alex, bucătărie, cameră 
tineret, colțar Dulcineea recondiționat, prețuri 
avantajoase. Tel. 213244,0741/154394.
• vând pătuț de copil, din lemn de brad, cu 
saltea și sertar. Tel. 221698.

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

Cititorii

Televizoare (48)

• vând tv color Telefanken, stare perfectă tele
comandă preț 3 milioane lei și masă rotundă 
lemn masiv, preț 1,5 milioane lei, negociabil. Tel. 
213785.

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

• vând videorecorder Telefanken și amplificator 
JVC. Tel. 0745/253413,218234, seara.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând catifea 3/1 m, preț 350.000 lei/rh, vestă 
piele nr. 50, un milion, fustă piele nr. 50, un 
milion, reșou voiaj 150.000 lei, negociabil. Tel. 
234076.
• vând centură militară veche cu o stemă pe 
pafta, 150 euro, mașină de cusut Singer, monede 
cu eclipsa 2 euro bucata. Tel. 0723/005657.
• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 - 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 130 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

Materiale de construcții (53)

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

• vând BCA la preț de producător. Relații la 
teL 0723/584469.

Artă, antichități, cărți, revisti 
(55)

• pentru colecționari vând diferite medalii, 
decorații 9 bucăți, din anii 1962 -1984. Informații 
latei. 211441.

Electrocasnice (56)

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• absolventă a Școlii Postliceale Sanitare - asis
tent medical generalist promoția 2004, solicit 
angajare în domeniu: medic de familie, labo
rator, policlinică Tel. 0254/222754.
• croitoreasă cu bogată experiență execut 
croitorie la comandă prețuri mici, costumașe, 
fuste și sacou de vară fuste mini, lungi, 
pantaloni, retușuri, modificări, prețuri negocia
bile. Tel. 0721/034571.

• 1ânăiă,<kăp|ă, barman calificat cu experiență 
caut loc de muncă în Deva. Tel. 0721/034571.

Oferte locuri de muncă (74)

• Acum selectăm colaboratori part ■ time 
sau fall - time, persoane cu studii medicale. 
Tel. 0744/655408.

•Aterție! Companie internațională 
selectează colaboratori, minimum studii 
medii, 100 ■ 150 dolari/lună. Tel. 0742/984980.

• Atenție! Companie internațională 
selectează pentru colaborare persoane cu 
studii medii și superioare, 100 - 150 
dolari/lună programare interviu la tel. 
0744/977483 sau 0745/625520.

• Cursuri inspector resurse umane. SC 
Orema Management SRL Deva, societate 
acreditată MMSSF și MECT, organizează 
cursuri de specializare pentru inspectori 
resurse umane, hformații la teL 
0722/534697,0744/631302,078B/207872.

• societate comerdală angajează 
conducători auto cat B, C, E, muncitori 
necaTificațL Informați la teL 0254/219300.

• societate româno-gennană angajează 
director vânzări repartiție, studii supe
rioare, salariu motivant, carnet conducere, 
operare PC, abMăti de comunicare. TeL 
220410,0746/3485701

Cuvântul 
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bine 
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Anunțurile de mică pu- f : 
blicitate pentru
Cuvântul Liber pot fi 
depuse în cutiile speciale ■ 
instalate în următoarele
puncte din Deva:

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

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

cuvÂffl.



AGENȚII IMOBILIARE /1Omarți, 2 august 2005

Vând ap. 1 cameră (01)

• canart rtmto in Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet ocupabilă imediat preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720 *167014 rcasa Grande)

Vând garsoniere (19)

uona Progresii, dec., et 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută, mobilată, tel. 0732/660160, 
211587. (Evrika)
• ama Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupabile imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
• semidec, parchet, jaluzele exterioare, 
contorizări, zonă bună Hunedoara, preț 19.900 
RON, tel. 718833,0745/376077. (Partener)
• zona M&l I ud gresie, faianță, 
convector, balcon închis, preț 35.000 RON, tel. 
718833,0745/093073. (Partener)
• ogod, amt certnrt, balcon, parchet, 34 mp, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
•doc, 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.l)

• nm Decebal, semidec., ST 30 mp, balcon 
foarte mare, vedere la bulevard, parchet, 
faianță, contorizări, ocupabllă Imediat preț 
69.000 RON, tel. 0788-165702,0788-165703. (Fiesta 
Nora)

• ama ZmAmoa 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)
• iltracentrai, 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)
• nm Gojdu, etaj 2, semidec., contorizări, 
parchet gresie, faianță, bucătărie modificată, 
ușă lemn, preț 69.000 RON, tel. 0745/302200, 
232808,0788^65703 (Fiesta Nora)

• urgent, to 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)
• agent to zona Dacia, 2 camere, amenajări, 
contorizări. Preț 430 mii. lei (43.000 RON). Tel. 
0254/231212,0740/013971. (Garant Consulting)

• agent to zona Gojdu, decomandată, balcon. 
Preț 600 mii. lei. Tel. 0254/231212,0740/013971 
(Garant Consulting)

• agent In zona bd. Decebal, confort 1, deco
mandate, bucătărie, baie, balcon închis 
ocupabilă imediat Telefon 0741/154401, 
0254/227542 seara. (Garant Consulting)

•ama ZamHresai, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 milJei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•am* M. Eminescu, dec., amenajată, et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•ama Dada, bloc cărămidă et. 1, dec., contori
zări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zmMMșd, dec, mobilată balcon închis, et 1, 
700 mii. lei. 235208,0721/744514 (Rocan 3000) 
•era Mârtști, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Tel. '235208,0724/620358 (Rocan 3000) 

•ofertă excepțională! Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet, balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comanda preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)

•Deva, cartier Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974 (Casa Grande)
•decomandata, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Tel. 0722/624091. (Casa Grande) 
•dec, etaj 2, complet contorizată formată din 
cameră hol, baie, Aleea Romanilor, preț 330 mii. 
lei, neg., tel. 223400, 0743/103622,0720/387896. 
(CasaBetania)
• dec, suprattă mare, parchet, balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu interfon, Decebal, 
preț 700 mii. lei, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0741/120722. (CasaBetania)
• garaonlert 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+baie, 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. + bale, et 3, gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat, ocupabllă 
imediat, preț 550 mii, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•dec, zona Dorobanți, apometre, gaz contorizat 
gresie, faianță parchet laminat, zugrăvit în la
vabil, ușă metalică termopan, ocupabllă Ime
diat 690 mii, neg, tel. 228540,0722/566.938 (Ella)
• zona Dadă 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 în 
față Preț. 800 mil/80.000 ron. neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)

•zona DocobaL etaj 1, contorizări, amenajată 
25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939,0726/269713. 
(Eurobusiness)
• zonă boiă Hunedoara, semidec., parchet, 
jaluzele, preț 21.000 ron, tel. 718833,0740130413. 
(Partener)
• zona Dadă et intermediar, 2 camere, complet 
renovată contorizări, parchet lavabil, ușă 
metalică instalații sanitare noi, preț 540 mii., tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent, zona Dorobanți, mobilată preț 650 mii. 
neg., tel. 215212. (Prima-lnvest)

• 2 camero, semidec., parchet baie cu 
gresie+faianță bloc de cărămidă totul contor
izat zonaGojdu, 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 mil„ tel. 235208 0724620358 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet, 
tavane false și spoturi, preț 820 mit tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii., tel. 235208; 0724620358. (Rocan 3000)

Cumpăr garsoniere (20;

• In Dova, zonă bună, cu sau fără îmbunătăți ri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)

• dec, arii centrală ofer plata imediat, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)

• agent, ion* 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 Zamflroecu, balcon închis, et 1, 
contorizări, parchet Interfon, preț 870 mii. neg, 
tel. 0726/710903. (Prima- Invest)

• zona ftoldu, contorizări, balcon închis, et. 1, 
preț 850 mii., neg., tel.0740/210780. (Prima- 
lnvest)

• zona L Maniu, et 3, dec., contorizări, parchet, 
54 mp, balcon închis, gresie, faianță preț 950 mii, 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

• zona Decte, ușă metalică parchet modern, 
contorizări, ocupabil Imediat preț 17300 euro, 
tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)

• Hunedoara MS/1, dec., 53 mp, preț 53.000 RON, 
neg., tel. 718833,0745/093073. Partener)

• Hunedoara, zona M4, centrală termică nouă 
faianță gresie, balcon închis, preț 60.000 RON, 
tel. 718833,0745/376077. (Partener)

• zona Astoita, decomandate, cu centrală 
termică balcon închis, parchet, faianță vedere 
spre Eminescu, fără modificări, preț87.000 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, 
232008,0788-165703. (Fiesta Nora)

• zona likoscă 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, la stradă lângă ANL, etaj 3, 
balcon închis, apometre, gaz contorizat, geam 
la baie, ocupabil în 24 ore, preț 65500 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)

• zonă cenrti, dec„ et 2, contorizări, parchet 
56 mp, balcon, Interfon, preț 1,1 mid. lei, neg., tel. 
0726/710901 (Prima-lnvest)

•zona Dorobaiți, contorizări, dec., balcon mare, 
et intermediar, preț 28500 euro, neg., tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)

• zona L Maniu, et 3, 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 moderne, 
ocupabil imediat, tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
• zona plată et 2, dec., apometre, gaz 2 focuri, 
parchet bloc cărămidă preț 110.000 RON, tel. 
0721/055313. (Prima-lnvest)

• agent! Zona Micro 18 etaj intermediar, deco
mandate, balcon închis, parchet laminat gresie, 
faianță ușă metalică centrală termică preț 
50.000 RON, tel. 0745/302200,232808 0788/165703. 
(Fiesta Nora)

• urgenți Zona L Contor 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. (Mlmason)
•zona Polțla Municipiului Deva, et 2, semide
comandate, neamenajat, stare bună preț 920 
mii. lei, 206003. (Mimason)
• zona ptațal, decomandate, et 3,58 mp, balcon 
închis, contorizări, liber, preț 1,15 mid. lei, tel. 
0745/159608 215113. (Mimason)
• zona Gojdu, semidecomandate, et 8 bucătărie 
mărită gresie, faianță contorizări, parchet pal u - 
xat, balcon închis, preț 950 mii. lei, tel. 206003. 
(Mimason)
•zona contrată semidecomandate, et 3, neame
najat apometre, gaz 2 focuri, debranșat termic, 
950 mil. lei, tel. 0745/640725,206001 (Mimason) 

•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat șl utilat mobilă la comandă, modernă Oca
ziei 7ffi mii. lei, neg. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit, 
585 mii., neg. 2352% 0721/985256 (Rocan 3000) 
•zoitcenMLlmpăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208 0721/744514 (Rocan 3000).
•ocazia, 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 H, Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă conți elă I. Creangă et. 1, decomandate, 
centrală termică amenajat, preț neg. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
• agent to zona I. Creangă etaj intermediar, st 
56 mp, balcon, apometre, gaz contorizat-2 focuri. 
Preț 1,130 miliarde lei (113000 RON). Tel. 
0254/231212,0740013971. (Garant Consulting)
• urgent, 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 în zona Gojdu, decomandate, bucă
tărie, baie, balcon. Preț 80.000 RON, 0741/154401, 
0254/227542 seara. (Garant Consulting)
• dec., bucătărie, baie, balcon, et. intermediar, 
zona Pieței, preț 110.000 RON, tel. 0741/154401, 
0254/227542 seara. (Garant Consulting)

• urgent, to zona Al. Moților, et 3 faianță gresie, 
centrală termică Preț 75000 RON, tel. 221.712; 
0724/305.661. (Garant Consulting)
• urgent to zona bd. I. Maniu, etaj intermediar, 
semidecomandat faianță gresie, centrală 
termică balcon. Preț 120000 RON, tel. 221.712; 
0724/305.661. (Garant Consulting)

• urgent In zona Dorobanți, parter, decoman
date, contorizări. Preț 130000 RON negociabil. 
Tel. 221.712; 0724/305.661. (Garant Consulting)
• Dada, 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786578 (Agenția 
imobiliară Nr.l) 

aporrSrOalcoîTpren'mld. lei, neg. Tel 

0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• Gojdu, decomandat*, et. bun, parchet gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.616 (Agenția imobiliară Nr. 1) 

•decomandata, hing, bucătărie, superame
najat parchet greși e, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)

•Aleea Crfșuhd, semidec., et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță termopan, balcon închis. Preț 
neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 

•etal 8 circuit, gresie, faianță balcon închis, 
contorizări, bine întreținut Zamfirescu, preț 980 
mii. lei, tel. 223400,0724/169303. (Casa Betania) 

•etaj 8 decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet, bine întreținut, zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg., tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (CasaBetania)
«*ta| 8 balcon închis, contorizări, gresie, faianță 
bine întreținut zona Aleea Pescarilor, preț 970 
mii. lei, neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0720/387896. (Casa Betania)

•lemldoc, a» Uzo, et 1, apometre, gaz contor
izat gresie, faianță balcon închis, preț 540 mii, 
neg., tel. 228.540,0745/653.531. (Ella)

•dec, zona Bejan, et intermediar, fără mari 
îmbunătățiri, preț 340 mii, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•zona Bălcascu, et 2, apometre, gaz contorizat 2 
focuri, faianță balcon mare închis, parchet, 
zugrăvit proaspăt ocupabil imediat, preț 800 mii, 
neg., tel. 228.540,0745/653.531. (Ella) 
•Mmldtct zona împ. Traian, parchet gresie, 
a balcon mare, apometre, gaz contorizat, 

mii, neg., tel. 228540,0745/653531. (Ella) 

•In circuit, zona b-dul Dacia, gaz contorizat, 
apometre, parchet, balcon închis, faianță bloc 
cărămidă preț 850 mil, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)

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

•zona Zamflrescu, decomandate, et. 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)

chet lavabil, balcon mare, vedere'în 2 părți, preț 

870 mii. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika) 

• zona bduL Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat, preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)

• urgent, zoi 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)
• dac, «L intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. .0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
• zona Mkro, semidec., modificat faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut, hidroizolație italiană preț520 mii. tel. 
235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat, 
apometre, 2 balcoane, bine întreținut fără 
îmbunătățiri, et. 1, preț 1,050 mid., tel. 235208; 
0724-620358. (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)

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

• zona Liliacului, dec., amenajat recent, 
contorizări, parchet, ocupabil imediat Preț 
103.000 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. (Rubin’s Home)

• zonă centrală etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 103.000 RON/1,030 mid. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• zonă dtracentraiă vedere la cetate, mooift 
st 65 mp., 2 balcoane, parchet nou, merită \ „c 
etaj intermediar. 125.000 RON/1,250 mid. neg. 
0745/666447/0727744923. (Rubin'S Home)
• zona A. Armatei, balcon închis, gresie, faianță 
parchet lamelar, living, contorizări. Preț 
68.000RON/680 mll.(Rubin’s Home)
• b-dul Dadă circuitbloc de cărămidă parter, 
balcon închis, amenajat ultramodern. Preț 
77.000.RON/770 mii. 0740/232043. (Rubin’s Home) 
•aomidecanandai*, zona împăratul Traian, preț 
900 milioane lei, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
•decomandată UllacuhiL gresie, faianță par
chet lamelar, lavabil, balcon închis, 1,020 mid. lei, 
neg.0723/829060,0746/891619. (Eurobusiness) 
•super ofertă! Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, două balcoane, etaj inter
mediar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa Grande) 
•decomandată etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1,250 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande) 
•semUecomandato, contorizări, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei. 
neg. Telefon 0720/869918. (Casa Grande) 

•semidecomandate, contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, neg. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•Deva, cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974 (Casa Grande)

•urgent Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
• Hunedoara, semidec, balcon închis, gresie, 
centrală termică Jaluzele exterioare, preț 55.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)
• Hunedoara, în circuit balcon închis, faianță 
gresie, zugrăvit -preț 43.000 RON, tel. 718833, 
0745/376077. (Partener)
• Hunedoara, semidec,, jaluzele exterioare, par
chet, preț 20.000. ' Tel. 718833, 0740/130413. 
(Partener)
• Hunedoara, zonă ultracentrală dec., centra1' 
termlcă faianță gresie, preț 86.000 RON, t 
718833,0745/093073.(Partener)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

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

COMUNICAT DE PRESÂ
Prin H.G. nr. 627/2005 publicată în MO nr. 621/18.07.2005 au fost aprobate modificările și completările la H.G. nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare. 
Vă aducem la cunoștință precizările legate de prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor cu sau fără contribuție personală începând cu data de 02.08.2005.

C.A.S. HUNEDOARA I. Prescripții emise anterior datei de 02.08.2005

Rețetele pentru afecțiuni/boli cronice prescrise anterior datei de 01.08.2005 (data intrării în vigoare a prevederilor H.G. nr. 627/2005), pe cele 3 subliste A, B și C, vor putea fi eliberate timp de 30 de zile de la data prescrierii, pe lista 
anterioară de medicamente, aprobată prin Decizia Președintelui CNAS nr. 201/15.06.2005 completată cu Decizia nr. 333/19.07.2005 și precizările legate de prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor comunicate prin adresa 
DG nr. 1449/20.04.2005.
Vor fi respinse rețetele care sunt prescrise anterior datei de 01.08.2005 și care ajung în farmacie după un timp mai mare de 30 de zile.

I. Prescripții emise începând cu data de 02.08.2005 (Inclusiv)

A. Pentru afecțiunile/bolile cronice, un asigurat beneficiază de:
Sublista A - o singură prescripție pe lună cu maxim 4 medicamente.
Dacă valoarea totală a prescripției, la prețul de vânzare cu amănuntul, va depăși 300 lei RON, medicul prescriptor va întocmi un referat de justificare atașat la fișa pacientului.
Sublista B - o singură prescripție pe lună cu maxim 3 medicamente a cărei valoare totală la prețul de vânzare cu amănuntul este maxim 300 lei RON
Sau
o singură prescripție pe lună care depășește valoarea totală la prețul de vânzare cu amănuntul de 300 lei RON și care conține un medicament corespunzător DCI-urilor notate cu * 
Notă
1. Dacă prescripția conține un medicament corespunzător DCI-ului notat cu * dar cu valoare totală la prețul de vânzare cu amănuntul sub 300 lei RON, pe prescripția respectivă se mai pot asocia 1-2 medicamente cu condiția ca valoarea 
totală a prescripției, la nivelul prețului de vânzare cu amănuntul să nu depășească 300 lei RON.
2. în cazul în care prețul de vânzare cu amănuntul al medicamentelor prescrise depășește valoarea de 300 lei RON (cu excepția medicamentelor corespunzătoare DCI-ului notate cu *), diferența va fi suportată integral de asigurat precum 
și diferența dintre prețul de vânzare cu amănuntul și prețul de referință.
3. Un medic nu poate recomanda altui medic prin scrisoare medicală prescrierea unor medicamente cu sau fără contribuție personală pentru un asigurat pentru luna în care el însuși i-a emis prescripția. Pentru evitarea acestor situații, 
medicul specialist va indica în scrisoarea medicală sau va comunica medicului de familie al asiguratului dacă a eliberat sau nu acestuia prescripție în luna respectivă cu precizarea medicamentelor prescrise.
Sublista C- pe fiecare cod de boală, o singură prescripție pe lună cu maxim 3 medicamente. Dacă valoarea totală a prescripției, la prețul de vânzare cu amănuntul, va depăși 300 lei RON, medicul prescriptor va întocmi un referat de 
justificare atașat la fișa pacietului.
Notă
1. în cazul medicamentelor stupefiante (cod de boală G 11 ), se pot emite pentru același pacient două sau trei prescripții cu timbru sec, cuprinzând tratamentul necesar pentru 15, respectiv 10 zile, conform reglementărilor specifice 
în vigoare.
2. Pentru mucoviscidoză - pacienți adulți - medicamentele destinate profilaxiei și tratamentului complicațiilor respiratorii, prescrise conform protocolului, se vor elibera prin farmaciile de circuit deschis, pe codul de boală G21 și vor 
fi decontate integral din fond.
3. Eliberarea medicamentelor pentru codurile de boală G4, G9, G22 si G26 se va face doar prin farmaciile aparținând unităților sanitare prin care se derulează subprogramele de sănătate.
4. Un medic nu poate recomanda altui medic prin scrisoare medicală prescrierea unor medicamente cu sau fără contribuție personală pentru un asigurat pentru luna în care el însuși a emis prescripția. Pentru evitarea acestor situații, 
medicul specialist va indica în scrisoarea medicală sau va comunica medicului de familie al asiguratului dacă a eliberat sau nu acestuia prescripție în luna respectivă cu precizarea medicamentelor prescrise.

B. Pentru afecțiuni acute/subacute

Un asigurat poate beneficia, ori de câte ori este nevoie, pentru o afecțiune acută sau subacută, de prescripții medicale cu medicamente din sublista A și/sau B, emise în aceleași condiții ca pentru afecțiunile cronice. 
Până la modificarea formularului de prescripție medicală, prescrierea medicamentelor din sublistele A și/sau B se va face pe formulare separate.

C. Pentru fiecare prescripție medicală emisă din sublistele A și B, medicul prescriptor va nota în dreptul rubricii „compensare" din formularul de rețetă, sublista din care a prescris: A sau B.

D. Copii, gravide, lăuze
Prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 6 alin.(1) lit. a) și g) din OUG nr.l 50/2002 cu modificările și completările ulterioare se va face în conformitate cu prevederile adresei 
DG NR. 1975/03.06.2005. /

E. Beneficiarii legilor speciale
Pentru persoanele prevăzute în legi speciale, care beneficiază de gratuitate suportată din FNUASS în condițiile legii, procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublis
tele A, B și C este de 100% din prețul de referință.
Pentru afecțiunile cronice, precum și pentru cele acute sau subacute, se aplică aceleași reguli de prescriere menționate la punctele A, B și C, casele de asigurări de sănătate suportând integral contravaloarea medicamentelor la prețul 
de referință ce reprezintă prețul cel mai mic corespunzător unității terapeutice aferente aceleiași forme farmaceutice din cadrul aceleiași DCI cuprinse în sublistele A, B și C, pentru fiecare concentrație.
F. Medicii prescriu medicamentele din sublista A, B și C sub forma denumirii comune internaționale, cu excepția cazurilor justificate medical în fișa medicală a pacientului. Prescrierea denumirii comune internaționale va fi însoțită obli
gatoriu de forma farmaceutică și concentrație.
Atragem atenția asupra obligativității medicului de a prescrie DCI-ul lizibil (cu litere de tipar) pentru identificarea corectă și eliminarea eforilor ce ar putea apărea la eliberare.

G. începând cu data de 02.08.2005, precizările contrare legate de prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor își încetează aplicabilitatea. 
Vă rugăm să luați măsurile ce se impun pentru informarea tuturor factorilor implicați în prescrierea și eliberarea medicamentelor, precum și a asiguraților.
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•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 in 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona orobanți, et 2, centrală termică, fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată, preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)

• zona Progresd, et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 15 mid. 
lei, negociabil, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

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

■zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., tel. 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• Hundoara, 4 camere, sobe teracotă boiler pe 
gaz, baie, bucătărie, preț 120.000 RON, tel. 
718833,0745/093073.(Partener)

Vând ap. 4 camere (07)
Cumpăr case vile (14)

• zona G. Enescu, decomandate, et 1,98 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 Progresă dec, ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et 2. preț 1,550 mid, Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000;

• zona O, Emku, 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 tețag, dec., 2 băi, gresie, faianță 
instant apă caldă preț 39.000 euro, tel. 718833, 
0740/130413. (Partener)

• urgent iecomandate, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg., tel. 0726/826624 (Temporis)

• zona L Manta, dec, parchet contorizări, bloc 
de cărămidă et 1, preț 13 mid. lei, neg., tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)

« dec, contataM beci, balcon Închis, central, 
preț 1,2 mid. lei, neg, tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)

• zona Uictscu, termopan, gresie, faianță 
modeme, parchet lamelar, balcon închis, 
ocupabil imediat preț 31.000 euro, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• iigantl 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)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, semideco- 
mandate, bloc de cărămidă balcon închis, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, parchet, 
rigips, spoturi, 36500 euro, negociabil, tel 232809, 
0788-165703. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă parter, deco
mandate, centrală termică parchet de stejar, 
hol central, vedere în 2 părți, preț 150000 RON, 
tel. 0788-165703,232809. (Fiesta Nora)
• urgent, dec, parchet, contorizări, 2 focuri, 2 
balcoane, 98 mp, bloc de cărămidă et 1, preț 
1350 mid, neg, tel. 0742/019418. (Prima- Invest)
• dec, tai central, balcon închis cu termopan, 
contorizări, mobilă dormitor nouă ocupabil ime
diat 103,000 RON, 0740/210780.(Prima-l nvest)

• 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 metal ică, vedere în trei părți, sau schimb cu 
ap. 2 camere, 1,400 mid, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)

• ugent h zona Gojdu, decomandate, balcon, 
hol central, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
gresie, faianță parchet. Preț 37000 euro. Tel. 
0254/231212,074001397MGarant-eonsulting)
• urgent In zona Scărișoara, etaj intermediar, 
contorizări (apă gaz, căldură. Preț 26000 euro. 

0254/231212,0740013971. (Garant Consulting)
• ugent In zona Bălcescu, dea, etaj interme
diar, balcon, apometre, gaz 2 focuri, parchet Tel. 
0254/231212,0740013971. (Garant Consulting)
• urgent In zona Gojdu, parter, dec., centrală 
termică Preț 145.000 RON. (Garant Consulting), 
tel 221.712; 0724/305.661. (Garant Consulting) 
•decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet, repartitoare, zona Mihai 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
•Dada, decomandate, et bun, bloc cărămidă 
parchet, gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) | 

•zona Eminescu, decomandate, et 3, 2 băi, 
balcon închis, cămară debara, parchet peste 
tot gresie, faianță preț 1,450 mid. lei, tel. 215113, 
0745/159608. (Mimason)

•zona Zanirescu, decomandate, parter, pre- 
tabil birouri, sediu firmă cabinet, preț 38.000 
euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
•zona Gojdu, semidecomandate, et 1, bucătărie 
modificată, parchet laminat contorizări, preț 13 
miliarde lei, tel. 0745/159608 (Mimason)
•zona Spitaliâ Județean, 2 băi, 3 balcoane, fără 
îmbunătățiri, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0745/640725. (Mimason)
•zona L Creangă decomandate, et. 3, 2 băi, 
balcon închis, contorizări, neamenajat, preț 
45.000 euro, tel. 215113. (Mimason)

•zona Liceul de Muzică dec., parter înalt cu 
balcon închis, contorizări, gresie, faianță 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 Scărișoara^taj intermediar, amenajat, 
termopan, gresie, faianță centrală termică 
parchet lamelar, merita văzut. Preț 80.000 
RON/800 mii. neg. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• zonă uttr i, etaj 3, centrală termică 
parchet gresie, faianță Preț 135.000 RON/1J50 
mii. neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home) 
•decomandate, ultracentral, împăratul Traian, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)
■decomandate, ultracentral, 1 Decembrie, ame
najat gresie, faianță termopan, contorizat total, 
preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)

•zona Mmerutai, decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dada, semidecomandate, contorizări, 
parchet gresie în baie, bucătărie, ocupabil 
imediat preț 850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona L Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot, gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 

lei, neg. Tel. 235019,0724/508611 (Casa de Vis)

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

• urgent zonă centrală contorizări, gresie, 
faianță s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garaj 
20 mp, boxă foarte îngrijit preț 2.300 mid. neg., 
tel. 0726/826624 (Temporis)
• zona I laaM, 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 Gofdu, dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1,580 
mid, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• zona icukH, 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
repartitoare, bucătărie mare, hol central, 
interfon, preț 140,000 RON, tel. 224.296; 
0788361.782 (Garant Consulting)
• zona A. lancu, 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
parchet melaminat bucătărie mare, camere cu 
parchet, preț 190.000 RON, tel. 224396; 
0788361.782. (Garant Consulting)

•decomandată zona Dorobanți, etaj 1, 2 grupuri 
sanitare, 2 balcoane, centrală termică suprafață 
120 mp, preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 
0741/709939,074Ș/891619. (Eurobusiness)

• zonaLLCaragtata, parchet 2 băl, 2 balcoane, 
et 3, st 96 mp, contorizări, preț 1,4 mid. lei, neg, 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Progresul, parchet 2 băi, 2 balcoane, 
vedere spre cetate, st 98 mp, contorizări, preț 1,4 
mid. neg, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• zonă canHă Hunedoara, dea, centrală 
termică faianță gresie, interfon, preț 85.000 
RON, tel, 718833,0740/130413. (Partener)
• zona Emli 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)

•te 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)

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

Vând case la țară (17)

Vând case, vile (13)

•str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere+diferență preț 1,2 
mid. lei, neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• te Deva,zonă centrală 2 cam, bucătărie, baie, 
cămară curte, grădină st 500 mp. sc. 90 mp. 
75.000 euro neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s 
Home)
• în Deva, P+E+M, zona Cetății, construcție 
recentă teren 1,200 mp. Poziție frumoasă Preț 
77.000 euro. Tel. 0740/232043. (Rubin’s Home)
•3 camere în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct zonă centrală preț 4 mid, neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
•zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț2,6 mid. 
iei. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1) 

•Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
neg, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 

•zona CătagărenL 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)

•Deva, 2004, parter+mansardă 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118.000 euro, neg, tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)

• Hunedoara ■ zona Chizid, 4 camere, gresie, 
faianță termopan, centrală termică garaj, 
terasa, 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. 
224396; 0788361.782. (Garant Consulting)

• zona Cătagăreni, p+1, garaj, pivniță spălătorie, 
parter cu baie+bucătărie+2 cam, et. 1 cu 3 
camere, baie, terasă sc 100 mp, st 400 mp, preț 
540.000 RON, tel. 224.296; 0788361.782. (Garant 
Consulting)
•Shneria, 2 camere, bucătărie de vară curte, 
viță de vie, anexe, centrală termică grădină de 
flori, beci, camere podite, canalizare, casă de 
cărămidă preț 1 mid, neg, tel. 228.540, 
0745/653.531. (Ella)

•Deva, p+1, p ■ garaj, 1 cameră baie, bucătărie, 
cămară pivniță 2 băi cu jacuzi, terasă 60 mp, ct 
nouă garaj dublu, intrare separată la mansardă 
sc 140 mp, p+m st.600 mp, construcție foarte 
modernă preț 118.000 euro, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)

•zona Zăvoi, 2 camere, bucătărie, baie, camere 
5x4, cămară centrală termică canalizare, 
calorifere noi gresie, faianță st 150 mp, preț 
1,850 mid, tel. 228540,0722/566.938. (Ella)

• 4 camere, bucătărie, baie, gaz, apă canalizare, 
garaj, curte, grădină 760 mp, preț 85.000 euro, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
•3 camere, pretabilă pentru activități comer
ciale, în Sîntuhalm, curte, grădină st 500 mp, 
apă curent electric, gaz metan, la sosea, preț 
100.000 euro, tel. 223400, 0741/120722, 0724/ 
169303. (Casa Betania)
•casă p+1,4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopan, st 1200 
mp, Deva, preț 100.000 euro, neg., tel. 
0742/005228,0720/387896. (Casa Betania)
• casă p+2,6 camere, 2 băi, balcon, terasă garaj, 
construcție nouă zonă rezidențială Deva, preț 
130.000 euro, neg., tel. 0742/005228,0720/387896. 
(Casa Betania)
• în Deva, 4 camere, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț85.000 euro, neg., 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• urgent casă cu grădnă, în Deva sau Simeria, 
plata imediat, tel. 215212. (Prima-lnvest)

• la 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte -1000 
mp, grădină - 10800 mp, curent, teren arabil 
minim ■ 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tel. 
235208; 0724-620358. (Rocan 3000)

•zona 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 * , 1 cameră bucătărie, cămară ST
1000 mp. curent fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, neg. tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 

•zona Loșnic, 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)
•zon Bălța, 2 camere, cămară hol închis, anexă 
curte, grădină 20 ari, preț 200 mii. lei. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•ta 14 km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, liva
dă st 1 ha. 500 mii. neg, 0726/826624. (Temporis) 
•la 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
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. 228540,0722/566938 (Ella) 
•zona Dobra, 3 camere, baie, hol, bucătărie, 
anexe, grajd, 1 ha pământ arabil +1 ha livadă 
sobe de teracotă podele, fântână acces cu 
mașina la drum, preț 720 mii., tel. 228.540, 
0745/653531. (Ella)
•10 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, 1,350 
mid, neg., tel. 228540,0745/653531. (Ella)

■ta 5 km de Deva, 2camere + 2 camere nefinsate, 
baie, bucătărie, apă caldă (instant), hidrofor, st 
1600 mp, preț 850 mid. neg., tel 228540 
0722/566338 (Ella)

• Luncota de Jos, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 2.600 mp, preț 500 mii, neg, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
•ta 30 km deDeva, 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)
•ta Boholt, 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)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

SC AGROCOMPANY 
SRL Deva 

angajează de urgență TÂMPLARI 

specializați în tâmplărie metalică 
(aluminiu), buni cunoscători ai 

lucrărilor de tămplărie, execuție si 

montaj.

Persoanele interesate pot solicita 
informații, zilnic, între orele 8.00 - 
15.OO, la telefonul 0254/210.804 

sau la sediul societății din Deva, str.
Sântuhalm nr.l23.

(27727)

RECLAME

•în 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)

•lot Tlmpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent preț 900 
mii. lei, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția imo
biliară Nr.l)
•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, 2300 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• Simeria, ta DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)

•ta 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent preț 15 euro mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)

• Intravilan, 2156 mp, fs 22 m, acces din 2 părți la 
DN7, în Vețel, preț 9 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• Intra»ian, 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)
• teren Intravlan, 1000 mp, zona Cetate ■ Deva, 
toate utilitățile, preț 12 euro/mp, neg., tel. 
718833,0745/093073. (Partener)
• i, 1200 mp, toate utilitățile, fs 16 m, la 
DN Crlstur, ideal pt construcție casă sau hală 
industrială preț 8 euro/mp, neg, tel. 718833. 
(Partener)
• Intravlan, zona DN 7, st 3300, fs. 50 mp, apă 
gaz, curent toate facilitățile, preț 24 euro mp, 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)

• Intravlan, zona prelungirea Vulcan, st. 5,200 
mp, fs 140 m, se parcelează Preț 8 euro mp. Tel. 
0745666447. (Rubin’s Home)
• Intravilan, zona Zăvoi st. 1,500 mp, fs. 15 m. 
Preț 25 euro mp, neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's 
Home)
•zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
•intravilan 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) 

•Intravlan, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, în zonă rezidențială toate faci
litățile, 10 parcele vândute, preț 21 euro/mp, 
neg., tel. 0740/9144688, 0724/169303, 223400. 
(Casa Betania)
•teren scos din circuitul agricol, st 7900 mp, 
front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7, în 
spatele noii fabrici de biciclete, preț 5 euro/mp, 
230221,0740/914688,0720/370753. (Casa Betania) 
•Intravlan, st 1500 mp, fs 25 m, apă curent elec
tric, gaz metan, Str. Depozitelor, în zona Fabricii 
de mătase, preț 40 euro/mp, neg., telefoane 
223400,0724/169303,0740/914688. (Casa Betania) 
•Intravilan, st 5700 mp, la DN 7, situat Intre 
Sintandrei și Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
•Hra» 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)
•totravitan, st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate și parcela, zona liceului 
Traian, preț 15 euro/mp, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)

•zona Zăvoi, s 500 mp, preț neg., facilități. Tel. 
0726/269713,0746/891619, (Eurobusiness) 
•Intravlan, st 2.000 mp, front stradal 16 metri, 
apă curent electria gaz metan, la 5 km de Deva, 
preț 15 euro/mp, neg, tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
•intravilan, pretabi construcție bloc de locuințe, 
2560 mp, fs 20 mp, toate facilitățile, zona Doro
banți, preț 24 euro/mp, 0745/640725, (Mimason)

intravilan, zona Ceangăi, loc de casă 715 mp, 
toate facilitățile, preț 37.000 euro, tel. 
0745/640725,0740/173103. (Mimason) 
•intravlan, zona Prelungirea Vulcan, loc de 
casă 857 mp, fs 14 m, fântână pe teren, seră 
beci, preț 540 mii. lei, tel. 0745/640725. (Mimason)
• Intravilan, 1427 mp, apă gaz, curent, cana
lizare, zona 700, fs 40 m, preț 15 euro/mp, tel. 
0745/164633. (Mimason) ,
• Intravlan, 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)

• intravlan, zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, apă 
gaz, curent canalizare, ideal pentru construcție 
de casă preț 26000 euro, tel. 0724-620358. (Rocan 
3000)
• Intravlan, 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)
• Intravlan, 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 3006)

• zona Zăvoi, intravilan, ST 461 mp. Tel. 235019, 
0724/508610. (Casa de Vis)
• central Deva, st 375 mp, toate utilitățile, preț 
21.000 euro neg., 718833,0745/093073. (Partener)
• urgent, Intravlan, 1800 mp, fs 15 m, facilități 
apă gaz, curent, zona Zăvoi, preț 23 euro/mp, 
tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)

Cumpăr teren (22)

•cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc. Tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• ugent, 5 tactsre, intravilan, I a 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 centrală 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 ultracentrală - Hunedoara, 50 mp, uși 
termopan, jaluzele irit-, preț 33.000 euro, neg, tel. 
718833,0721/839624. (Partener)

Alte imobile (27)

• temă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
• zonă tutstlcă Hmdoara, 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)
• hală producție, 220 mp, De va, cu platformă be
tonată 150 mp, curent trifazic, toate facilitățile, 
preț95.000euro, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

• ofer In regim hotelier cameră mobilată în 
Deva, preț 700.000 lei/zi, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• ofer spațiu comercial 22 mp, cameră+baie, 
parter, zona piață Deva, amenajat occidental, 
preț 150 euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest)
• ofer garsonieră complet mobiată 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. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
•se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionului. 
Rugăm seriozitate. Tel. 235208, 0721/ 985256, 
0721/744514,0724/62035?. (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 garsonieră 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 garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mobilat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ofer In regim hotelier cameră mobilată în 
Deva, 700.000 lei/zi, 0722/564004, (Prima- Invest)
• ofer 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)
• caut spațiu de închiriat zona b-dul Decebal 
sau 1 Decembrie, St=50 mp maxim, amenajat 
sau neamenajat, pe perioadă lungă de timp. Ofer 
prețul pieței. Tel. 0745666447. (Rubin's Home)

• închiriez ap, 2 camere, zona Dacia, etaj inter
mediar, mobilat contorizări, repartitoare, gresie, 
faianță parchet, ușă de lemn, frigider, aragaz. 
Preț 100 euro/lună 0745666447. (Rubin’s Home)
• garsonieră moNtată 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. 0788-165703,0785-165702. 
(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 contorizat, repartitoare, semimo- 
bilat, proaspăt renovat, preț 120 euro, tel. 
0788/165702,0788/165703. (Fiesta Nora)

Chirii imobile (29)

•ofer spre închiriere.sau.vindern spațju comer
cial, s 250 mp, zonă centrală amenajat, la cheie, 
totul nou, preț neg. Tel. 0726/523833, 0741/ 
070106. (Eurobusiness)
•aferim 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)

Firmă de distribuție 
birotică - papetărie 

angajează agent 
comercial cu expe

riență în vânzări 
pentru județul Hune
doara, cu domiciliul 

stabil în Deva.
Așteptăm CV la fax 

2333239.

cu sediul în Mintia, Str. Șantierului 
nr. 1, scoate la CONCURS, în data 
de 15.08.2005, un post de 

economist pe perioadă determinată în 
cadrul biroului confabilitate-patrimoniu.

CONDÎJ1I DE PARTICIPARE:
■ Studii superioare economice;
- Cunoștințe operare PC. 

Informații tel. 0254-236407 interior 412 
înscrierile se fac până în data de 12.08.05.

(27745)

EVIDENTIAZĂ-TE!
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Primăria Comunei Beriu organizează licitația publică pentru 
concesionarea unei suprafețe de teren, situată în intravilanul satului 
Căstău, în vederea amplasării unei unități comerciale de alimentație 
publică și a unei minibaze sportive.
Licitația va avea loc in dala de 22 august, ora 1O.OO, la sediul Primăriei 
Comunei Beriu. în cazul neadjudecării, licitația se va relua în data de 29 

august, la aceeași oră.

Relații suplimentare la sediul Primăriei Comunei Beriu, telefon 
0254/246.170.

(27829)

RECLAME

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

CHENAR

O Preț 40 OOO lei;+ lei ao<)

CHENAR + BOLD

PERSONALE VARIANTA ALEASĂ
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I • chioșcul de ziare de lângă
Comttai;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;

I • chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;

I • chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B-dul Decebal

CUM»
Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu îșl asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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• Canal TV non-grata Ministerul rus al 
Apărării a rupt relațiile cu canalul american 
TV ABC, după ce acesta a difuzat un interviu 
în exclusivitate cu liderul separatist cecen 
Șamil Basaev care a acuzat din nou Rusia de 
genocid împotriva poporului cecen.

• „Wedding Crashers" - primul în box offi
ce. Filmul e o comedie despre doi prieteni 
care merg la nunțile unor necunoscuți și îi 
are în rolurile principale pe Vince Vaughn și 
Owen Wilson.

în apărarea lui 
Tom Cruise

Los Angeles (MF) - Ac
torul Jamie Foxx, de
ținător al unui premiu 
Oscar, l-a apărat pe co
legul său Tom Cruise, 
care a avut parte de co
mentarii acide în presă, 
în ultima vreme. „Tom 
Cruise este un Michael 
Jordan în domeniul ac
toriei”, a spus Foxx. „Dă 
impresia că are totul și 
chiar are. Nu a avut nici 
un eșec, așa că oamenii 
îl urmăresc și așteaptă 
să se împiedice și să ca
dă”, a adăugat Foxx, ca
re a jucat alături de Tom 
Cruise în „Collateral”.

„Dacă cineva m-ar fi 
stropit pe mine cu apă 
pe față, l-aș fi pocnit”, a 
mai spus actorul, refe- 
rindu-se la o farsă a că
rei victimă a fost Cruise. 
Lui Cruise i s-a reproșat 
atunci lipsa de umor, el 
luând incidentul în se
rios și imobilizându-1 pe 
farsor până la sosirea 
unui polițist.

Aniston 
îl mai 
iubește 
Los Angeles (MF) - 
Jennifer Aniston a 
mărturisit că îl iubeș
te încă pe fostul ei 
soț, Brad Pitt, dar nu 
a păstrat legătura cu 
el după ce i-a inten
tat divorț. „îl voi iubi 
până la sfârșitul vieții. 
Este un bărbat fan
tastic", a spus Anis
ton, care nu știe însă 
dacă zvonurile des
pre relația fostului ei 
soț cu Angelina Jolie 
sunt sau nu adevă
rate. „Toată lumea a 
fost șocată, inclusiv 
eu. Ar însemna că 
sunt robot dacă aș 
spune că nu am avut 
momente de furie, 
suferință, jenă", a 
spus Aniston, pre
cizând că l-a crezut 
pe Pitt atunci când 
Fa spus că nu s-a 
întâmplat nimic între 
el și Jolie în timpul 
fimărilor la „Mr. and 
Mrs. Smith".
Actrița neagă că 
despărțirea ei de Pitt 
ar fi fost provocată 
de faptul că pentru 
ea cariera a contat 
mai mult decât a 
avea un copil. „Afir
mația asta chiar m-a 
iritat. Nu am spus în 
viața mea că nu aș 
vrea copii."

Bollywood-ul
■ Producția cinemato
grafică indiană a fost 
afectată de recentele 
inundații.

Bombay (MF) - Producă
torii de film din Bombay, oraș 
supranumit și Bollywood, au 
fost afectați serios de inunda
țiile din ultimele săptămâni, 
care au distrus platouri de 
filmare, au dat peste cap pro
gramul filmelor aflate în curs 
de realizare și au redus înca
sările de box office.

Regiunea Bombay-ului a 
fost afectată de cele mai abun
dente ploi din istoria Indiei,

inundat
iar inundațiile au creat haos 
și au făcut aproape 900 de vic
time.

Regiunea unde se află cele 
mai multe studiouri de filme 
indiene este printre cele inun
date. Au fost distruse plato
uri, filmările au fost amânate 
și foarte puține cinematografe 
și-au continuat activitatea. 
„Aproape întreaga industrie 
de film activează în zona de 
nord a orașului, care a fost i- 
nundată. Multe dintre casele 
actorilor și producătorilor, 
dar și sediile caselor de pro
ducție au fost inundate, ceea 
ce a dus la pierderea unor ma
teriale de valoare”, a spus el.

Traducere neautorizată
a lui „Harry Potter"
■ O traducere neauto
rizată a noului „Harry 
Potter" circulă deja 
în China.

Beijing (MF) - Versiunea în 
limba engleză a volumului 
„Harry Potter and the Half- 
Blood Prince” a fost lansată 
simultan în numeroase țări, 
pe 16 iulie.

Dacă în original cartea cos
tă aproape 12 lire sterline,

Fani „Harry Potter” (Foto: fan)

traducerea pirat e comercia
lizată la prețul de 29 de yuani, 
adică 1,40 de lire sterline, dar 
este incompletă și conține 
greșeli de traducere.

Personajul creat de scrii
toarea britanică J.K. Rowling 
este foarte popular în China, 
unde e cunoscut drept „Ha-li 
Bo-te”.

Companiile străine susțin 
că pierd miliarde de dolari în 
China din cauza produselor 
contrafăcute. în 2003, editorul 
chinez al cărților lui Rowling 
a încercat să descurajeze pira
teria grăbind cu zece zile 
lansarea traducerii oficiale a 
volumului al cincilea al 
seriei, „Harry Potter and the 
Order of the Phoenix”.
I Incidentul din China nu e 
singurul de acest gen. Cititori 
din toată lumea au postat pe 
site-urile fanilor propriile tra
duceri ale cărții în diverse 
limbi.

Sean Connery s-ar putea retrage

Doi flamingo roz nou-născuți la Păr
eai animalelor de lângă Bergamo; ei sunt 
acoperiți de un puf gri deschis. (Foto: FAN)

■ Actorul Sean Connery 
a declarat că este 
posibil să nu mai joace 
niciodată într-un film.

Edinburgh (MF) - El i-a 
acuzat pentru acest lucru pe 
„idioții” care conduc indus
tria cinematografică. „M-am 
săturat de idioți și de prăpas
tia din ce în ce mai mare din
tre oamenii care știu să facă 
un film și cei care decid ce 
filme se fac”, a spus actorul. 
El nu a exclus o revenire pe 
ecran, dar a precizat că este 
nevoie de o „ofertă în stil 
mafiot” pentru a-1 aduce din 
nou la filmări.

Anunțul posibilei sale re
trageri, făcut într-un interviu 
în Noua Zeelandă, pare să pu
nă capăt speculațiilor privind 
viitorul carierei lui Connery,

Actorul Sean Connery (Foto: fan)

în vârstă de 74 ani. La sfârși
tul anului trecut, el a negat 
zvonurile privind retragerea 
sa, iar în februarie 2005, agen

tul său de presă a insistat că 
Sir Sean nu mai joacă în fil
me pentru moment pentru că 
are nevoie de timp pentru a-

și termina autobiografia. în
tre timp, el a renunțat și la 
acest proiect.

Sean Connery a dezvăluit 
de asemenea că a refuzat ro
lul lui Gandalf în trilogia 
„Stăpânul inelelor”, realizată 
de regizorul neozeelandez Pe
ter Jackson, pentru că nu a 
înțeles intriga. „Nu am înțe
les niciodată intriga. Am citit 
cartea, am citit scenariul. Am 
văzut filmul. Nici acum nu 
înțeleg”, spune Connery, care 
apreciază însă taletul și mun
ca titanică depusă de Jackson 
la realizarea trilogiei.

„Nu spun că toți sunt 
idioți, spun doar că unii din
tre ei șe pricep foarte bine să 
o facă pe idioții”, a spus Con
nery referindu-se la cei care 
dețin puterea de decizie în 
industria cinematografică.

Adolescenții americani - 
cuminți și tradiționaliști

Adolescenții americani sunt cuminți și 
tradiționaliști, arată un sondaj al revistei 
Time. Potrivit acestui sondaj, realizat pe un 
eșantion de 500 de adolescenți cu vârsta de 
13 ani, 60% dintre aceștia se opun sexului 
înainte de căsătorie, în timp ce 63% se con
sideră prea tineri pentru a flirta cu sexul 
opus. Nouă adolescenți din zece au declarat 
că au relații bune sau excelente cu părinții 
lor și numai 7% le reproșează acestora prea 
multă strictețe. Dintre cei chestionați, 63% 
consideră credința drept o dimensiune 
importantă a vieții lor.

Astronauții își
■ Discovery, în cea de-a 
cincea zi în spațiu, a 
transferat material la 
bordul ISS.

Houston (MF) - Michael Grif
fin, administratorul NASA, s-a 
declarat optimist că naveta se 
va putea întoarce în siguran
ță, pe 8 august, după ce misi
unea sa a fost prelungită cu o

continuă misiunea
zi. Agenția spațială america
nă trebuie să decidă întâi da
că două protuberante de la 
îmbinarea unor plăci ale scu
tului termic prezintă un risc 
suficient de mare pentru a 
justifica o ieșire în spațiu cu 
scopul de a le repara.

Cei mai buni specialiști în 
aerodinamică de la NASA s-au 
reunit timp de două zile pen
tru a evalua riscurile de în

călzire excesivă (peste 1.500 de 
grade Celsius) pe care le-ar 
putea prezenta protuberantele 
de doi centimetri în momen
tul intrării navetei în atmos
feră, la o viteză de peste 20.000 
km/h. Griffin a recunoscut că 
NASA „a avut noroc” că Dis
co very nu a suferit vătămări 
serioase în urma desprinderii 
unei bucăți mari de spumă i- 
zolantă de la rezervor.

grafiază de pe un pod nou 
ce traversează centru] 
Moscovei. Peste 2 milioa
ne de turiști au vizitat 
Moscova în primele 7 
luni ale anului 2005
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