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Vremea va fi predominant frumoasă, 
cerul mai mult senin. Gigacalorie mai ieftină?

Ieri, Ministrul .Justiției, Monica Macovei, 
a reușit “decapitarea” BNA-ului prin pro
punerea de revocare din funcție a șefului 
acestui serviciu, loan Amariei. (Foto: arhivă)

■ Devenii ar putea 
beneficia, iarna 
viitoare, de.un preț mai 
mic la gigacalorie.

Deva (C.P.) - Prefectul jude
țului, Cristian Vladu, a solici
tat directorului Termocen
tralei Mintia analizarea posi

bilității reducerii prețului la 
Goal. „Astfel, costul întreține
rii va fi mai mic. Este posibil 
să apară solicitări de rebran- 
șare, în condițiile în care 
prețul la gazul metan va 
crește”, a adăugat prefectul. 
„Introducerea repartitoarelor, 
scăderea prețului la gigacalo
rie și modernizarea punctelor 

termice vor determina scă
derea notei de plată la între
ținere, pe timp de iarnă, în 
cazul apartamentelor din mu
nicipiul Deva racordate la sis
temul centralizat de încăl
zire”, susține loan Cristea, 
directorul Calor, firma dis
tribuitoare de agent termic. 
„Am început să lucrăm la o

documentație privind oportu
nitatea reducerii prețului. 
Estimez că într-o săptămână 
aceasta va fi gata și urmează 
să o înaintăm ANRE spre 
aprobare. Nu pot să precizez 
acum cât va fi procentul cu 
care se va diminua prețul”, a 
precizat Victor Bucalei, direc
torul Termocentralei Mintia.

Fii expert în transport!
Vrei să-ți cumperi o mașină, ai nevoie de 

transport? Soluția ta este “Cuvântul Liber”!
DE CE? Pentru că noi am lansat campa

nia “Fii expert în transport!” Suntem ghidul 
tău în domeniul TRANSPORT și îți oferim 
soluția pentru problemele tale legate de 
deplasare! în fiecare miercuri alege TRANS
PORT din pagina 9!

Experți europeni la CI
Deva (D.I.) - Ieri, la Deva, a avut loc o 

întâlnire de lucru în cadrul proiectul ISPA, 
între autoritățile locale și experți UE și din 
cadrul Ministerului Mediului și Gospodă
ririi Apelor.

Sătean ucis de caniculă
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■ Combinația alcool - 
caniculă s-a dovedit 
mortală pentru un 
sătean din Hărțăgani.

Hărțăgani (T.S.) - Constan
tin M., de 53 de ani, din sa
tul Hărțăgani, comuna Băița, 
a plecat, în urmă cu patru 
zile la munca câmpului. Pen
tru că nu a mai revenit acasă,

familia acestuia l-a dat dis
părut. Cadavrul acestuia, fără 
jumătate din mâna stângă, a 
fost găsit, ieri, în stare 
avansată de putrefacție, în 
locul numit „Mocirla” de pe 
raza satului Hărțăgani.

Contactat de CUVÂNTUL 
LIBER, medicul legist Clau- 
diu Oegar este de părere că 
săteanul a murit din cauza 
căldurii. „Deocamdată nu am

efectuat autopsia, dar se pre
supune că, în timp ce se afla 
la munca câmpului, Constan
tin M. a consumat băuturi 
alcoolice. Acestea în combi
nație cu temperaturile ridi
cate de afară s-au dovedit a 
fi mortale. De asemenea, este 
de presupus că jumătatea 
mâinii stângi lipsă a fost 
mâncată de animalele sălba
tice”, susține Claudiu Oegar.

Vizită
Deva (D.I.) - Autori

tățile județene așteaptă, 
mâine, vizita la Deva a 
ambasadorului Germa
niei la București, Wil
fried Gruber. Vizita înal
tului diplomat german 
va avea efecte benefice 
în ceea ce privește inves
tițiile din această țară în 
județul Hunedoara.

Recensământul populației in județul

f

Grafica Ciwântul liber, wrsa I de Statistica Hunedoara

Alternativă
Deva (I.J.) - Luna au

gust se arată a fi grea 
pentru mai mult de 570 de 
persoane din județul nos
tru care vor fi disponibi- 
lizate. Cea mai mare 
parte a celor care rămân 
fără serviciu, 320, sunt 
din municipiul Hune
doara. Efortul AJOFM 
pentru a le găsi un loc de 
muncă se dovedește insu
ficient pentru că insti
tuția le-a găsit circa 50 de 
job-uri în construcții, /p.3

Victor Leu, director CJAS

Nou director la CJAS Hunedoara
Deva (I.J.) - Victor Leu a 

preluat de ieri „frâiele” CJAS 
Hunedoara. Noul director a 
fost învestit pentru următorii 
patru ani fără tam-tam, doar 
în prezența prefectului de 
Hunedoara, Cristian Vladu, a 
viceprimarului Devei, loan 
Inișconi, și a reprezentanților 
Casei.

„Sper ca numirea lui Vic
tor Leu să îndrepte lucrurile 
la Casă printr-o distribuție co
rectă a sumelor către insti
tuțiile care au contract cu ei, 
să dea dovadă de transpa
rență și corectitudine în rela

țiile cu publicul, iar banii 
pentru farmacii să fie împăr- 
țiți corect și nu preferențial 
cum mi s-a transmis că s-ar fi 
făcut până acum”, declară 
prefectul.

Victor Leu a afirmat că 
speră ca problemele financia
re cu care se confruntă în 
prezent CJAS Hunedoara să 
se rezolve în viitorul apropi
at. Victor Leu este economist, 
a lucrat la Curtea de Conturi 
Hunedoara ca expert, apoi s- 
a transferat la o firmă privată 
din Sântuhalm pe care a con- 
dus-o până la învestire.
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• Mona Muscă și-a prezen
tat, luni, în ședința Biroului 
Permanent Central al PNL, 
demisia din funcția de 
vicepreședinte al partidului, 
declarând presei că i-a înain

tat liderului PNL documentul prin care îl 
roagă să ia act decizia sa.

• Arestați. Cinci oameni au fost arestați, 
luni, la Londra, după ce au participat, alături 
de alte câteva zeci, la o manifestație 
împotriva intrării în vigoare a unei legi care 
interzice mitingurile spontane în preajma 
Parlamentului.

Sprijin de 
la Simeon

Sofia (MF) - Centriștii 
bulgari sunt dispuși să 
ofere postul de prim- 
ministru socialiștilor, da
că aceștia acceptă for
marea unei coaliții îm
preună cu ei, a anunțat 
partidul actualului pre
mier Simeon de Saxa

I

Reuniune la Salzburg

Islam Karimov
(Foto: EPA)

■ Călin Popescu 
Tăriceanu participă la 
întâlnirea premierilor din 
statele Europei de Est.

București (MF) - Premierul 
Călin Popescu-Tăriceanu par
ticipă, în 2-3 august, la reuni
unea șefilor de guvern din 
Europa de Sud-Est, la Salz
burg, programul delegației 
oficiale, din care face parte și 
soția primului-ministru, ur
mând să includă un concert 
la sala Mozarteum.

Potrivit unui comunicat al 
Guvernului, premierul va 
asista la concertul Camerata

Salzburg, având ca dirijor pe 
Sir Roger Norrington. De ase
menea, Tăriceanu va partici
pa la un dineu în onoarea șe
filor de guvern participanți la 
reuniune oferit de cancelarul 
austriac, Wolfgang Schtissel.

La reuniune, pentru care 
și-au anunțat participarea 
premierii din Macedonia, Al
bania, Serbia, Bosnia-Herțego- 
vinâ, Muntenegru și Croația, 
vor fi discutate probleme re
feritoare la liberalizarea com
erțului în regiune, investițiile 
și piața muncii, precum și 
situația Europei de Sud-Est, 
în perspectiva președinției 
austriece a UE din 2006.

Organizată anual
Reuniunea șefilor de gu

vern din Europa de Sud-Est 
este organizată anual, înce
pând cu anul 2002, de insti
tuția Cancelarului Federal în 
colaborare cu Coordonatorul 
Special al Pactului de Stabi
litate pentru Europa de Sud- 
Est.

Scopul reuniunii este să 
stimuleze cooperarea între 
statele din fosta Iugoslavie, cu 
sprijinul Austriei, României 
și Bulgariei.

„Vor fi identificate pro
blemele concrete cu care se 
confruntă aceste state și vor

Premierul Tăriceanu (Foto: arhivă)

fi oferite soluții. România va 
prezenta poziția sa, în cali
tatea sa stat în curs de adera
re la UE”, a spus Tăriceanu.

Participanții vor dezbate 
posibilitatea creării unui 
acord unic de liber schimb 
pentru țările din regiune.

PD va presa PNL cu anticipatele

Coburg-Gotha. Este pen
tru prima dată când 
MNS II, care trebuia să 
propună președintelui 
Gheorghi Părvanov un 
candidat pentru postul 
de premier, ia în con
siderare posibilitatea for
mării unui guvern con
dus de un socialist. PSB, 
formațiune care a câș
tigat alegerile legislative 
din 25 iunie, dar nu a

I 
I I
i

reușit să obțină investi-
tura unui guvern 
minoritar de 
Iiție din

propu
nerea par
tidului 
de cen
tru.

t

a anunțat că 
va

Pe termen 
lung 
Tașkent (MF) - Pre
ședintele uzbec, 
Islam Karimov, a 
semnat, luni, un 
decret prin care 
abolește pedeapsa 
cu moartea, însă 
decizia se va aplica 
abia cu începere din 
ianuarie 2008. Uzbe- 
kistanul a fost criticat 
adesea, fiind acuzat 
că practică tortura și 
execuțiile secrete. 
Președintele „Kari
mov a semnat un 
decret prin care abo
lește pedeapsa cu 
moartea și o înlocu
iește cu închisoarea 
pe viață sau cu pe
depsele cu ani grei 
de închisoare, înce
pând din ianuarie 
2008", a anunțat 
televiziunea uzbecă.

București (MF) ■ PD va pre
sa PNL, uzând de toate argu
mentele, să accepte organi
zarea alegerilor anticipate cel 
târziu la începutul lunii 
decembrie, procedura urmând 
să fie declanșată în septem
brie, au declarat surse din 
Alianță.

Variantele luate în calcul 
pentru declanșarea anticipa
telor sunt: demisia premieru
lui sau adoptarea unei moți
uni de cenzură în Parlament, 
având în vedere că se inten
ționează ca Executivul să-și 
asume răspunderea pentru 
Legea administrației locale.

Aceleași surse susțin că, 
deși până acum oficialii de la 
Bruxelles nu au exprimat 
temeri în privința posibilității 
declanșării de alegeri antici
pate în România, pe viitor ar

putea transmite semnale ne
gative pe acest subiect, având 
în vedere criza politică pre
lungită din Bulgaria. De 
aceea, PD nu ia în calcul 
retragerea miniștrilor săi din 
Guvern, pentru ca partidul să 
nu fie considerat la Bruxelles 
autorul unei crize politice în 
România.

Democrații ar putea forța 
scoaterea conservatorilor de 
la guvernare tot în toamnă, 
când se va demara schim
barea din funcție a președin
ților Camerelor Parlamentu
lui, au precizat surse din 
Alianță.

Acestea au susținut că 
scoaterea PC de la guvernare 
ar fi primul pas pentru de
clanșarea anticipatelor, un 
guvern minoritar având șan
se infime de supraviețuire.

■ ... ' l!-

Premierul cere informații 
de la SRI și SIE

București (MF) - Premi
erul Călin Popescu Tări
ceanu a solicitat, ieri, în 
mod oficial, directorilor 
SRI și SIE să îi transmită 
urgent informații privind 
pericolul ca persoane din 
structurile Guvernului să 
se afle în sfera de influ
ență a unor grupuri de 
interese economice, se ara
tă într-un comunicat al 
Executivului.

Potrivit comunicatului, 
solicitarea prim-ministru- 
lui vizează „acele infor
mații care reflectă preocu
parea exprimată în cadrul 
declarației purtătorului de 
cuvânt al Președintelui

României privind «peri
colul ca oameni din guvern 
să intre sub influența unor 
grupuri de interese eco
nomice»”.

Prim-ministrul intenți
onează să utilizeze infor
mațiile venite de la ser
viciile de informații pentru 
a lua măsurile ce se -impun 
potrivit legii în astfel de 
cazuri.

„Consider că acest su
biect este deosebit de serios 
și, ca urmare, vă solicit 
tratarea sa cu prioritate”, 3 
a subliniat premierul Tări
ceanu în adresele trans
mise directorilor SRI și 
SIE.

Turcia, condiționată
Paris (MF) - Uniunea Europeană nu poa

te să înceapă negocierile de aderare cu Tur
cia atât timp cât Ankara nu recunoaște 
Ciprul, a declarat, ieri, premierul francez, 
Dominique de Villepin, sugerând o amâ
nare a deschiderii negocierilor, prevăzute 
pentru 3 octombrie.

„Mi se pare de neconceput să se poată 
deschide un proces de negociere cu o țară 
care nu recunoaște fiecare dintre membrii 
Uniunii Europene, adică pe toți cei 25”, a 
afirmat premierul francez.

Protestatar arestat ieri, în timpul unei

AtdC. Militari irakieni și americani lângă rămășițele unei mașini-capcană care a explo
dat ieri la Baquba (la nord de Bagdad). Atacul a vizat o patrulă de poliție irakiană și 
s-a soldat cu un civil mort și doi polițiști răniți. (Foto: epa)
y ■»■ «in    .  ,i- ■ ir.iw>■ »T». -r-- -
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Iranul, somat 
de AIEA

Viena (MF) - Direc
torul Agenției Internați- t 
onale pentru Energie I 
Atomică (AIEA), Moha
med ElBaradei, a cgruț 
cu insistență franului' 
înțr-un' comunicat dat 
publicității luni, să re
nunțe la decizia de relu
are a activităților sale 
nucleare ultrasensibUe.

Comunicatul a fost for
mulat după ce Teheranul 
a trimis AIEA o scri
soare în care informează 
Agenția cu privire la 
reluarea activităților de 
conversie a uraniului.

demonstrații împotriva armelor nueleare, , 
ce a avut loc în fața sediului NATO din j 
Bruxelles. (Foto: EPA)

Explozie de mică 
■ Dispozitivul a explodat 
în fața sediilor British 
Airways (BA) și British 
Petroleum (BP).

Teheran (MF) - Un dispozi
tiv artizanal de mică putere a 
explodat, ieri dimineață, la 
Teheran, în fața birourilor 
companiilor britanice British 
Airways (BA) și British Petro
leum (BP), nefiind înregistrat 
nici un rănit, a anunțat am
basada Marii Britanii.

Explozia dispozitivului, am
plasat într-o pubelă de gunoi 
din apropierea unui ascensor, 
a provocat pagube materiale 
nesemnificative, mai multe 
geamuri fiind sparte.

Ambasada a refuzat să facă 
speculații în legătură cu mo
tivele care au stat la baza a- 
cestui act, comis într-o peri

putere in Teheran
oadă în care relațiile dintre 
UE și Iran sunt tensionate 
din cauza dosarului nuclear.

Deflagrația a provocat pa
gube unei ieșiri de siguranță 
și a spart geamurile unor bi
rouri. Explozia nu a afectat 
birourile British Airways, a 
anunțat compania aeriană.

Compania British Petrole
um nu a oferit amănunte în 
privința pagubelor suferite.

Explozia a avut loc la o zi 
după ce Iranul a decis relu
area activităților nucleare ul- 
trasensibile. Marea Britanie, 
care asigură în prezent pre
ședinția semestrială a Uniu
nii Europene este, alături de 
Franța și Germania, impli
cată în negocieri cu Iranul în 
dosarul nuclear. Negocierile 
sunt serios amenințate de 
intenția Teheranului de relu
are a activităților nucleare.

ieri, în 
de

Pompieri și militari în preajma unui vehicul 
fost ținta unui atac cu bombă, 
s-a soldat cu patru morți și 23 

(Foto: EPA)
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• Mentori aleși- Programul de mentorat 
oferit cadrelor didactice din mediul rural se
apropie de etapa finală. Pentru cea de a 
treia, și ultima, etapă, care constă în par
curgerea unor cursuri de formare, au fost 
selectați 3 candidați din 7 câți au participat: 
lolanda lacob, Vanda Rosnovsky și Diana 
Victorina Coroescu. (R.l.)

1 • Opțiuni. După depunerea opțiunilor, ieri, 
f de către candidații care au obținut cel puțin

5 la repartizarea computerizată, astăzi ei vor 
fi repartizați pe posturi, în ordinea 
descrescătoare a mediei obținute la concurs. 
Tot astăzi vor fi eliberate și deciziile de 
detașare la cerere. (R.l.)

Reconstrucție cu șomeri
S 5

Apartamente 
la Simeria

Simeria (D.I.) - Pri
marul orașului Simeria, 
Radu Păun Jura, ne-a 
declarat că autoritățile 
locale au în vedere con
struirea unui bloc de 
locuințe, pentru satis
facerea cererii de fond 
locativ de pe raza ora
șului. „Este vorba des
pre încheierea unui 
parteneriât public-pri- 
vat, în urma căruia să 
fie construit un bloc cu 
66 de apartamente, pro
iectul fiind deja aprobat 

) de Consiliul Local al 
orașului. Vreau să spun 
că deja ne-au contactat 
oameni de afaceri dis
puși să investească în 
această construcție. Am 
apelat la această soluție 
deoarece noi am acordat 
ANL-ului două terenuri 
pentru ridicarea a două 
blocuri, însă, din păcate, 
nu va fi finanțat decât 
unul dintre ele, atunci 
când vor fi deblocate 
fondurile. De altfel 
această situație este ca
racteristică fiecărui oraș 
din județ”, a spus pri
marul orașului Simeria, 
Radu Păun Jura.

Cristian Vladu 
(Foto: Traian Mânu)

Ajutoare 
pentru 
azil

D.N. 7 - GURASAUA - TÂTÂRAȘTI - ZAM:
D J. 687 - SÂNTUHALM - CRISTUR - HUNEDOARA;

munidplul DEVA: - str. Horia - D.J. 786 - Șoimuș - 
Calea Zarahdutui.

Caricatura de Llviu Stânilâ

■ 50 de constructori 
vor pleca prin AJOFM 
la refacerea caselor si- 
nistraților din Timiș.

Ina Jurcone___________________
i na. jurcone#lirfonn<nedia.ro

Deva (I.J.) - Cu toată rata 
șomajului, aflată pe locul I în 
topul național și un număr de 
peste 22.000 de șomeri, 
AJOFM Hunedoara a reușit 
să găsească loc de muncă pen
tru 50 de persoane. „O soci
etate de construcții din Bu
curești ne-a solicitat sprijinul 
pentru preselecția a 50 de 
zidari și dulgheri pentru 
reconstrucția caselor sinis- 
traților din județul Timiș. 
Firma asigură cazare într-un 
corp militar, transport gratu
it la două săptămâni munci
torilor către casă și un sa
lariu motivant brut de 20 de 
milioane de lei. Durata mi-

33,5 milioane de lei 
pentru sinistrați

Deva (IJ.) - Bunuri în 
valoare de peste 770 
de milioane de la 
foștii colegi ceferiști 
ai prefectului de 
Hunedoara, Cristian 
Vladu, au sosit ieri la 
Reva Simeria. Bu
nurile constau în 
pături, perne, cear
șafuri și perdele și 
provin de la Hotelul 
Ciucaș din Poiana 
Brașov ale cărui părți 
au fost dezafectate. 
Jumătate din aceste 
bunuri vor merge la 
sin'istrații din Lupeni 
și Uricani și vor fi dis
tribuite prin Fundația 
„Emanuel" din Uri
cani, iar cealaltă 
jumătate se vor duce 
la Azilul de Bătrâni 
de la Brănișca despre 
care am auzit că 
arată foarte prost și 
că se fac economii 
acolo. Vom merge 
peste câteva zile să 
vedem în ce constau 
aceste „economii", a 
dedarat prefectul.

■ Patru familii sinis
trate au primit bani de 
la angajații societății 
Condor SA.

Ina Jurcone___________________
lna.jurcone0iirformmedla.ro

Deva - Donațiile s-au rea
lizat prin Crucea Roșie via 
Prefectura Hunedoara. Banii 
reprezintă între 5 și 10% din 
salariul net al fiecărui anga
jat al S.C. CONDOR S.A. Deva 
pe luna iunie 2005 și se ridică 
la 33,5 milioane lei. Sumele

Discriminare de la 
consilierii locali

Deva (I.J.) - Peste 400 de 
persoane cu handicap accen
tuat și grav s-au trezit, 
începând cu 1 august, că sunt 
puse în situația să... meargă 
pe jos. La ultima ședință de 
Consiliu Local, consilierii 
deveni au votat pentru per
soanele cu handicap doar 18 
tichete de transport/persoană 
pentru călătorii pe mijloacele 
de transport local. Astfel, 
Deva este singurul oraș din 
județ care și-a uitat necăjiții 
soartei. „Este o discriminare 
crasă. Legea 519 privind 
transportul persoanelor cu 
handicap este astfel încălcată. 
Se pare că cei care conduc 
orașul au găsit tot felul de 
artificii prin care să scape de 
noi. Aceste probleme se 
găsesc doar la Deva. Acuz

A murit mâncată de viermi
■ Pentru a nu-i fi 
amputate picioarele, o 
femeie a sfârșit 
mâncată de viermi.

Tiberiu Stroia_________________
Iiberiu.ttroia3i1rfcnnn1edla.ro

Hășdat - La cei 75 de ani 
ai săi, Lupu. Viorica, din sa
tul Hășdat, a considerat că nu 
mai are rost să fie îngrijită de 
medici. Femeia suferea de un 
ulcer varicos și, de teama de 
a nu-i fi amputate picioarele, 
a ales să stea acasă, pentru a 
fi îngrijită de fiul ei.

Ceea ce șochează în această 
poveste este faptul că, de doi

Șomerii hunedoreni se află în permanență în căutarea unui loc de muncă (Foto: Traian Mânu)

nimă de lucru va fi de două 
luni cu posibilitatea de pre
lungire și asigurarea de bu
cătării de campanie pentru 
pregătirea mesei”, precizează 
Vasile Iorgovan, directorul 
AJOFM Hunedoara.

au intrat în buzunarele a 
patru familii sinistrate din 
orașul Uricani. Familia 
Ungurici a primit cei mai 
mulți bani pentru că locuința 
lor a fost în totalitate dis
trusă, adică 20 de milioane de 
lei. Cinci milioane au primit 
familiile Hici și Pavalonesc și 
3,5 milioane, familia Lazăr.

„în prezent se face o eva
luare a distrugerilor provo
cate de inundații la casele 
celor patru familii și dacă 
este nevoie li se vor recon
strui din temelii. Consider că 
acțiunile de întrajutorare nu

Consiliul Local că a votat fără 
să se pună în postura unui 
handicapat neuromotor”, 
spune Marius Boldor, 
președintele AHN Tineret 
Hunedoara. în acest fel, cir
ca 400 de persoane cu handi
cap sunt obligate să meargă 
la serviciu sau să-și facă 
tratamentul la spital doar de 
9 ori pe lună, dacă este socotit 
un drum dus-întors. Un bilet 
pe transport în comun la 
Deva costă 1 leu.

Marius Boldor

ani de când nu a mai fost la 
medic, picioarele femeii au 
fost pur și simplu mâncate de 
viermi.
I-a fost teamă de medici

„O curățăm în fiecare zi, 
dar degeaba, susține Nicolae 
Lupu, fiul bătrânei. Muștele 
care se aflau în cameră 
făceau ca viermii să apară de 
la o zi la alta. Uneori scoteam 
de pe picioarele ei câte un 
borcan de viermi. îi era 
teamă de doctori pentru că 
știa că aceștia or să-i am
puteze picioarele”, povestește 
Nicolae.

în ziua în care a murit, fiul 
Vioricăi a „cules” de pe

Oferta vine după ce numai 
în luna august sunt anunțate 
peste 570 de persoane care vor 
fi disponibilizate. Cei mai 
mulți șomeri, 220, vor rămâne 
fără slujbă de la Corvin SA, 
alte 100 de la RAIL Hune

20 de milioane a primit familia Ungurici din Uricani

s-au încheiat”, declară Cris
tian Vladu, prefectul‘jude
țului. Acțiunea s-a desfășurat 
la Prefectura județului în

Șantaj pe piața grâului?
Deva (T.S.) - Anul aces

ta, la nivelul județului, pro
ducția medie de grâu la 
hectar este de 3.100 de kilo
grame. Puțin mai mică 
decât anul trecut, când pro
ducția medie Ia hectarul de 
grâu cultivat a fost de 
aproximativ 3.800 de kilo
grame. Potrivit lui Emil 
Gavrilă, șefului serviciului 
vegetal din cadrul Direcției 
pentru Agricultură și Dez
voltare Rurală Hunedoara, 
producția din acest an a 
fost o surpriză.

„Ținând seama de cala
mitățile care s-au abătut 
asupra județului, am ob
ținut o producție bună. Gu 
toate acestea, la această oră 
grâul nu are preț. Pe piața 
procesatorilor prețul oferit

picioarele mâncate până la os 
ale mamei sale aproape un 
lighenaș de viermi.

Nicolae alături de mama sa

doara, urmate de Carpatce- 
ment Holding Deva.

Mai disponibilizează Albes 
Hunedoara, 56 de persoane, 
Umirom Petroșani, 52, Prelu
crări Mecanice Călan, 29, și 
altele.

prezența prefectului, subpre
fectului, reprezentanților 
angajaților Condor SA și ai 
Crucii Roșii.

de aceștia oscilează între 
2.500 și 3.500 de lei/kg. Iar 
explicația acestora cum că 
grâul nu ar fi panificabil 
nu stă în picioare. Anul tre
cut, prețul unui kilogram 
de grâu a fost de 4.500 de 
lei. De aceea, e de așteptat 
ca țăranii să-și țină pentru 
o perioadă grâul în ham
bare”, susține Emil Ga
vrilă.

Grâul nu are preț

Pierdut la 
ciuperci

Deva (T.S.) - în urmă 
cu 2 zile Poliția Petro
șani a fost sesizată tele
fonic de dispariția unui 
copil de 11 ani. Potrivit 
declarațiilor tatălui aces
tuia, Vasile D., copilul a 
dispărut în timp ce cule
geau bureți în zona caba
nei Rusu din Parâng. O 
echipă formată din 
polițiști și salvamontiști 
au plecat în căutarea bă
iatului. După mai multe 
ore, copilul a fost găsit, 
în zona menționată, fiind 
predat părinților săi.

nedia.ro
lna.jurcone0iirformmedla.ro
Iiberiu.ttroia3i1rfcnnn1edla.ro
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1889 - A murit Veronica Misie, poetă, rămasă în conștiința 
publică mai ales prin marea dragoste pe care l-a Irrsplrat- 
o lui Eminescu (,,Poezii"-1887) (n. 22.O4.18S0)

1963 - Formația The Beatles a apărut pentru ultima dată 
la Cavern Club din Liverpool, după ce susținuseră acolo 
peste 300 de spectacolt

1492 - A început prima călătorie a lui Cristofor Columb 
(a durat până la 1| martie 149® dorind să ajungă ta Indii, 
Columb a descoperit America

1983 -A murit Carolyn Jones, actriță, titulara rolului Mor- 
ticia din cunoscuta ecranizare „Addams Family” (n. 1929)

Modificări în mersul 
trenurilor

Deva (V.R.) - De la Regionala de Trans
port Feroviar de Călători Timișoara ni se 
comunică modificările survenite în perioa
da 8-28 august în circulația trenurilor, ca 
urmare a lucrărilor între stațiile Margina 
și Holdea. Trenurile accelerate 1839/1838 și 
1837/1833 (Timișoara N - Iași și retur), 
1622/1629 și 1621/1620 (Timișoara N - 
București N și retur) se anulează pe relația 
Timișoara N-Buziaș-Lugoj-Ilia-Simeria (și 
retur) și circulă pe relația Timișoara N- 
Aradu Nou-Glogovăt-Radna-Ilia-Simeria (și 
retur). Trenurile rapide 813/812, 817/816, 
815/818 și 811/814 (Timișoara N-Sibiu și 
retur) se anulează pe relația Timișoara N- 
Buziaș-Lugoj-Ilia-Simeria (și retur) și cir
culă pe ruta Timișoara N-Timișoara Est- 
Radna-Bia-Simeria (și retur). Trenurile per
sonale între Lugoj-Ilia vor rula doar pe 
relația Lugoj-Margina și retur. Pe ruta pe 
care circulă deviat, orele de plecare/sosire 
ale trenurilor se modifică. Ca și în cazul 
personalelor de pe secția Timișoara Nord- 
Radna.

Scaun» 

scaune» 
i« l*»g*nl

Adun*

Scaun 
lung

Cu mupfil
...Sfc

Nuc 
gAunost

Cel mai 
tare ta 

mecanici

1 Cetate de 
scaun 

ttaerei

~T T T

JStflL ►
Spera* 

o<MM*>r

arab
■K Scaun Nf*

Mrmte
OucM

►f sauna 
capita- 

safe

uMmf»

llu Spătar la 
scaun

t

•K Tron 
centnll 
fntecn 

tnormsn

► !

SUpa ta- Hrbudal
Bun* d» 
«■KHI

►

T-
Scaune ca 
m strâng

♦ Cutturl In 
ddna

Btoe fript

Pcbiaftui
Kaun

► ▼ întâiul 
ztatl

►
Om pa 
scaun

Vedere 
central*!

T“ Me ori 
_32L_
Miez de
morcovi

♦

Țărm ! Pe 
jumătate

Afc Sunet 
strident

______

f

E3E3
Arsâ la 
IrVmâl 1

T r
Ecaun 

. scaun '2

&
o

21 mart.-20 apr.
Obișnuiți-vă cu ideea că situația dv financiară nu se va 
îmbunătăți suostanțial prea curând. Vă așteaptă o realizare 
socială.

21 apr.-20 mal__ J______ ;_____ __________
Unii dintre foștii parteneri devin rivali periculoși, căci vă 
cunosc modul de acțiune. Scăpați de o povară cu ajutorul 
rudelor.

21 mai-20 iun.

Sunteți sufocat de obligații. Cineva vă cere socoteală pen
tru un ajutor promis. Vă enervați rău și preferați o minci
ună gogonată.

21 ițm£?0 iul.
Atmosfera în familie s-a mai relaxat. Vă interesează relația 
cu partenerul de suflet. Acordați-i mai mult din timpul dvl

21 tol.-20 aug.______________ _
Sunteți suspicios și nu acordați circumstanțe atenuante 
celor care au greșii. Mă complicați viața, dând sfaturi unor 
încăpățânați.

21 aug.*20 sept.
Sunteți ixcis să vă ocupați de problemele familiale amâ
nate. Dar trebuie să alergați și să faceți cheltuieli impor
tante.

—

21 sept.-20 oct ___________ , ........ ,______
Nu discutați probleme de familie ca să nu vă implicați prea 
tare. Evitați indiscrețiile ca să nu aflați ce nu vă e pe plac.

21 oct.-20 nov. _
încercați să fiți mai conciliant, să faceți voia părinților și 
rudelor, nu pentru că aveți nevoie de ei, cl pentru că au 
dreptate.

21 nov.-20 dec.
Ceva sau cineva vă face să fiți pradă unei emotivități 
caraghioase, de care nu vă bănuiați tn stare, cu șiroaie de 
lacrimi.

tmUTlȚI
............ -V.J.

Energie electrică___________________________________
Nu sunt programate întreruperi in furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 Bd. N. Bălcescu, bl. 12, sc. A

Apă_________________ ! _ ;______________n
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-15.00 Bd. I. Maniu, Str. Carpați, M. Viteazul

Soluția integramei din 
numărul precedent: B - T - 
F- M- PATINATOR - IELE - 
ORI - PAȘI - PLAN - DINȚI
- RG - PE - COCLI - ROI - IE
- D - BAN - NORME - O - 
OPTA - AL - NORI - ROTI - 
PARTENER - IR - UE - INEL
- PRETA - EGAL

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apa caldă 212225

21 dec.-20 ian. _________________ -__ '__ _
Nu știți ce să faceți să scăpați de stres. Vă gândiți la o 
investiție imobiliară sau la schimbarea locuinței.

Dispecerat Electrica_______929
Dispecerat gaz________ 227091
Informații CFR_________212725
Urgențe_________ 112
Pompieri___________________ 981
Jandarmerie _________ 956
Poliție ___ 9S5
O.J.P.C. HD___________ 214971
Deranjamente lift 235090

21 ian.-20 febr. _______

O cunoștință vă propune o afacere. Și chiar dacă până 
acum n-ați sus mare boU pe ea, vedeți că e pusă pe fapte 
mari. -

21 febr.-20 mart.
împlinirile din ultimul timp vă dau aripi și putere să visați. 
Ați udat ndmpllnirile, încercați să obțineți ceea ce ați pier
dut. i

7:00 Sub semnul soarelui 
7:15 Patrimoniul universal al 

omenirii
745 Cinci minute de cul

tură. Emisiune culturală
800 Portul miracolelor 
8:50 Miss World România 
900 Sănătate pentru toți 
9:30 Teleshopping 

10:00 Misteriosul Joe Doe 
110OFelidty 
11:55 Euro-dispecer 
1200 Zestrea românilor 
13:00 Stideții 
13:30 Desene animate: Chip

EJ și Dale
14.1)0 Jurnal. Sport. Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 Patrimoniul universal al
□ omenMi

1530 Sed Lexl Realizator Ion 
Mirea. Coproducție MAI - 
- TVR pentru 
TVR 1

16.00 Conviețuiri 
16:55 Dincolo de hartă 
1730 Travelling

circular
1830 învinge apele 
19:00 Jurnalul TVR 1. Sport 

Meteo

20:20 Fotbal: 
Steaua - Shelboume, 
med din Liga Campi
onilor

22:30 Neagu Djuvara pe fron
tul invizibil

2300 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

2330 Miss World România 
2335 Vrăjitoarele din

. 51 Salem (dramă, SUA 
2002). CirKristie Alley, 
Henry Czerny, Alan 
Bates, Peter Ustinov, 
Shirley MacLaine. Regia 
Joseph Sargent. 
Salem, 1692. Lumea 
micii așezări, săracă și 
mizeră, trăind în 
ignoranță și spaimă, 
ascultă cu evlavie 
predicile reverendului 
Samuel Parris.

1:15 Travelling circular (relu
are)

2:10 Jurnalul TVR Meteo 
Sport

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

9:15 Tânăr $i neliniștit Cu:
El Eric Braeden, Joshua 

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

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

(reluare)
12:15 De râsul lumii 
13:00 Știrile ProTv 
1345 De râsul lumii 
14:15 Danielle Steel: Iubire 

13 fără sfârșit (dragoste, 
SUA 1996). Cu: Kelly 
Rutherford, Chris 
Sarandon

1600 Tânăr șl neliniștit. Cu:
El Eric Braeden, Joshua 

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

1700 Știrile ProTv.
Vremeâ

1745 Tu ești, tu câștigi! 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20:15 în lumea tăcerii
U (dramă, SUA 2004). 

Cu: Mary-Louise Park
er, Aidan Quinn, Jake 
Cherry, Bubba Lewis, 
Jeremy Shade. Pornind 
de la un caz real, filmul 
prezintă povestea lui 
Conine Morgan- 
Thomas, o mamă care- 
și crește singură cei doi 
băieți și care descope
ră, în urma unui con
trol de rutină că geme
nii ei suferă de autism.

22:15 La Bloc 
23:00 Știrile ProTv.

Sport
23:45 Fastiane:

El Cursa vieții și amorții, 
episodul 7. Cu: Peter 
Facinelli, Bill Bellamy, 
Tiffani Amber 
Thiessen

100 Știrile Pro Tv 
200 Renegatul (reluare) 
300 Destine răscumpărate

6:10 în gura presei (reluare) 
7:00 Obervator. Cu: Sanda 

Nicola
800 în gura presei
9:00 Anastasia 

1000 întâmplări hazlii 
1030 Concurs Interactiv 
12:00 Dădaca 
1300 Observator. Cu: Simona 

Gherghe
13:45 Trupul dușmanului 

lâ meu (dramă, Franța, 
1976)

16:00 Observator. Sport. 
1645 Vivere - A trăi cu pasi- 

«3 ie. Ce însemnă să 
trăiești? Să lupți, să 
suferi, să pierzi, să 
câștigi... Dar dragostea 
adevărată triumfă 
întotdeauna. Un portret 
dulce-amăroi al provin
ciei italiene, o realitate 
socială în care 
aspirațiile cele mai pro
funde urmăresc 
îndeosebi sentimentele, 
ingredientele principale 
ale serialului

1730 Anastasia 
1900 Observator. Sport.

20*30 Putere de foc
WSF, SUA 2002). Ultima 

parte Cu: Marguerite 
Moreau, Malcolm 
McDowell, Dennis Hop
per, Danny Nucci. Char
lie McGee este o tânără 
femeie ce posedă 
capacități pirochinetjce, 
numai dacă se

J gândește, că și dă foc la 
tot ce o înconjoară. 
Charlie s-a ascuns 
aproape întraga viață. 
John Rainbind, șeful 
unul grop top-secret 
guvernamental, o vrea 
pe Charlie cu orice preț 

2130 Don Juan del România.
Divertisment cu Jojo 

2230 Observator cu Letiția 
Zaharia 

2330 Dlvertis: Felix șl Otilea 
000 Cădere liberii (acțiune, 
QSUA 2000). Cu: Tom

Berenger, Stephen Bald- 
i win

6:00 Familia Thombeny ta
O Africa (animație, SUA 

2002). Voci: Rupert 
Everett, Marisa Tomei 

, 730 Joey. Episodul 24 -
Bl Joey și mutarea 

7:55 Batman (acțiune, SUA 
h. șa 1989). Cu: Michael
* Keaton, Jack Nicholson, 

Kim Basinger
■« 1000 Urmează 

laHBO 
. 10:05 Putem fi eroi (dramă,

13 Suedia, 2002). Cu: 
Michael Nyqvist 

1135 Pe platourile de fll-
£« mare. Episodul 31 

1205 Ultimul pariu (dramă, 
s-a SUA 2003)

13:35 Dave șl Lodcy (come
rț die, Irlanda, 2002) 

J 15:05 Urmează la HBO 
15:10 Mișcări periculoase

H (dramă, SUA, 2002). Cu: 
Ben Affleck

i 16:50 Familia Thombeny în 
(3 Africa (animație, SUA 

2002)
18:20 Câinele (dramă,

13 Argentina, 2004) 
19:55 Urmează la HBO

2000 Misterele fluviului
Î3 (dramă, SUA, 2003). Cu: 

Sean Penn, Tim Rob
bins, Kevin Bacon, Lau
rence Fishbume, Marcia 
Gay Harden, Laura Lin- 
ney. Regia: Clint East
wood

22:15 Urmează la HBO 
2230 Martin și Orloff (come- 

jgdie, SUA 2002). Cu: H. 
Jon Benjamin, Matt

• Walsh, Ian Roberts, 
Amy Poehler, Kim 
Raver, Matt Besser, 
Katie Roberts. Regia: 
Lawrence Blume 

23:50 Familia Roze (comedie,
* p Franța, 2003). Cu: Car- 

""ole Bouquet, Yolande
Moreau, Dominique 
Pinon, Jean Dujardin, 
Lorant Deutsch, Andră 
Wilms. Regia: Francis 
Palluau

‘ 120 Tn întuneric (thriller, 
fa Canada, 2003)

MES3SI
0700 Sărută-mă, prostule I (r) 
08:00 Teleshopping (r) 08:30 
Fiica oceanului 09:00 Rebelii 
10:00 Tonomatul de vacanță 
1130 Cinci minute de cultură 
1145 Pasiuni 12:30 Teleshop
ping 12:40 Stargate: SG: 1 
1330 Teleshoping 14:00 Sag- 
wa, pisica siameză 1430 Fiica 
oceanului 15:00 împreună în 
Europa 1600 Călătorii de suflet 
16:30 Sabrina 17:00 Rebelii 

’ 18:00 Omul între soft și moft
1830 Minorități sub trei dicta
turi 19:00 Soția lui Lorenzo 

! 20:00 Dragul de Raymond
20:30 Verdict; Crimăl 2130 
Jurnalul Euronews pentru Ro
mânia 22:00 Jurnalul TVR 
22:15 Iubire pătimașă (dramă, 
coproducție, 1996). Prima par
te. 23:50 Americam Gothic 
0045 Două roți 0130 Dragul 
de Raymond (r)

12:55 Apropo de... vedete 
1300 Surorile (s) 1400 înapoi 
în viitor (d) 15:00 Misterele 
planetei albastre (d).1545 Te
leshopping 1600 Cuceritorii (s) 
1700 Dulcea pasăre a tinereții 
19:00 Surorile (s) 20:00 Doc
torul de suflete. Cu: Billy Ray 
Cyrus, Richard Leacock, Derek 

( Mcgrath 22:00 Camarazi în 
războiul străzii 00:00 Așteaptă 
până se întunecă (dramă, SUA 
1967)

1630 Dezbatere despre guvern 
1700 Piaza (ltalia).1725 Mon
umente din patrimoniul uni- 

s versal 1740 Emisiunea tinerilor
reformați 17:50 Rămâi cu noii
1800 Mărturii 1830 Știri 1835 
Știri economice 1845 Știri 
regionale 1900 Povești 1940 
Hotelul inimilor (Italia) 2030 

, Știri, meteo, sport 2105 Antal
Imre aniversează 70 de ani 
22:05 Mădl Ferenc - portret 
23:00 Miercuri seara 23:30 
Casa culturii 00*25 Știri, meteo, 
sport 0045 Telesport

ttTWSRR• XW>’.I >* •** > /

0800 Teleshoping 0835 Sun
set Beach 09:25 Dragoste și 
putere 10:00 Kensky Show 
10:55 CLIP ART 11:00 Monica 

î 1205 Teleshopping 1235 Bani
la greu 1330 Teleshopping 
14:00 Sunset Beach 1445 
Focus 15:00 Dragoste și put- 

< ere 16:00 Mutant X 16:55 
, News Radio 1730 Cash Taxi

1800 Focus. Sport. Meteo. Cu: 
i Cristina Țopescu 19:00 Docu

mentar 20:00 Șarlatanul 
(comedie, SUA, 2001) 2200 
Cash Taxi 22:30 Trăsniți în 
N.A.T.O. 23:00 Focus Plus. 
2345 Mutant X 0045 Guiness

NAȚIONAL
f

0700 Programul de știri N24 
10:00 Teleshopping 11:00 
Naționala de bere: Batalionul 
distracționar 12:00 Teleshop
ping 1300 Rebecca 1400 Jur
nalul de prânz 1530 Mr. Bean 
(s, r) 16:00 Viața ca telenovelă 

’ 1630 Rebecca 1730 Naționala 
de bere 1830 24 de ore Na
țional Tv 1900 24 de ore Na
țional Tv 1920 Sport Național 
TV 1945 Țara Iu' Papură Vouă 
2000 Taxi Driver 2100 Inspec
torul Fowler 22:00 Lassiter 
(aventuri, SUA 1984). Nick Las
siter este delegat de guvernele 
american și britanic

1000 Sodă - joc telefonic 1 ft50 
Teleshop 1235 Salome (come
die, SUA) 13:35 Carry On 
Screaming! (comedie, Anglia) 
1530 Joc 1625 Cărările iubirii 
(Mexic) 1730 Vaporul 
dragostei (SUA) 18:30 Anita 
(SUA) 1930 Știri, meteo 20:00 
Prieteni buni (SUA) 2030 Activ 

! (magazin) 21:15 Columbo 
(SUA. Cu: Peter Falk, Dabney 
Coleman, Shera Danese, Cheryl 
Paris, Julian Stone 2305 Calea 
stelelor - Turneul Megastar 

; 2340 Să scapi nepedepsit pen- 
‘ tro o crimă (Anglia/SUA, 1996).

Cu: Dan Aykroyd 01:25 Bună 
seara, Ungaria I 0205 Nana

ACASA
07:00 Jesus (r) 08:15 Culoarea 
păcatului (r) 09:15 Mama vit
regă (r) 10:10 Anita 12:15 
Amazoana (r) 13:15 Valentina, 
grăsuța mea frumoasă 14:15 
Legături de familie 1530 Jesus 
1630 Luna. Cu: Christian Me
ier, Gaby Espino 1730 Poveștiri 
adevărate 18:10 Pariul iubirii 
2000 Mama vitregă. Cu: Vic
toria Ruffo, Cesar Evora, Jaque- 
line Andere, Mauricio Aspe, 

• Miguel Angel Biaggio, Eduardo 
, Capetillo, Renâ Casados 2100

Anita. 2300 Culoarea păcatu
lui 00:00 Legături de familie 
0100 Poveștiri adevărate

0630 Teleshoping 0700 Viața 
' dimineața 09:00 Verissimo

1000 Lumea cărților 10:15 
Grăbește-te încet (r) 12:00
Calea, adevărul, viața 13:05
Mapamond creștin 1430 Euro- 
blitz: Oamenii și politica 15:00 
Teleshopping 1535 Euroblitz:
Jurnal European 1600 Euro- 
maxx 16:30 Ne privește. Cu: 
Alina Stancu 1800 61 Vine pre- 

’ sal 20:00 Expresul de Buftea
(comedie. România, 1978) 
2200 Nașul. Cu Radu Moraro. 
2345 Ediția de noapte 0000

' 61 Vine presai 0030 Nașul. Cu 
Radu Moraru

-■wm-wa
12:15 Solstițiu de iarnă (dramă, 
coproducție, 2003) 1400 Fiicele 
lui McLeod 1445 Ostatic pen
tru o zi (comedie, Statele Unite 
ale Americii, 1994) 1630 Călă- 

‘ torie spre centrul pământului
(aventuri. Statele Unite ale A- 
mericii, 1999) 18:15 Povestea 
doamnei Lambert (dramă, Sta- 

* tele Unite ale Americii, 1991)
2000 Fiicele Iul McLeod 2100 
Lumile lui H.G. Wells (SF, copro
ducție, 2001) 2245 Jordan 
2345 Sărbătoarea tuturor sfin
ților (dramă, Statele Unite ale 
Americii, 2001) 0130 nu privi 
în jos (thriller. Statele Unite ale 
Americii, 1998).

22^02
0630-07.00 Observator - 

Deva (r) 
} 1630-1645 Știri locale

ONE TV DEVA

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece- 

. dentă 
i 1830-1845 Știrile ONE TV 

Deva
1845-20.00 Emisiuni Infor

mative

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

14.00 Fiicele lui McLeod 
1445 Ostatic pentru o zi '

(comedie, SUA 1994) j 
1630 Călătorie spre centrul

pământului (aventuri,
SUA 1999)

18.15 Povestea doamnei Lam-, 
bert (dramă, SUA 
1991)

20.00 Fiicele lui McLeod
21.00 Lumile lui H.G. Wells

(SF, coproducție, 2001) . 
2245 Jordan (s) 
2345 Sărbătoarea tuturor 

sfinților (dramă, SUA, 
2001)

12.00 Vânătorii de mituri, 
Evadați din Alcatraz

13.00 Performanțe la superla
tiv

14.00 Un pas mai departe Ș 
1430 Mașinăm masive
1500 Gigantul aerului: Airbus 

A380
1600 Mega-războaie cu fiare 

vechi
‘ 1700 Motociclete americane 

18.00 Avioane care nu au
, zburat niciodată
’ 1900 Tehnologie extremă, 

Tunel pe sub AJpi 
20.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunter
2030 Războaie la mulinetă ’ 
2100 Cele 7 minuni ale lumii 
22.00 Revelații industriale
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• Patroni tineri. Agenția pentru IMM 
relansează programul START pentru 
pregătirea antreprenorială a tinerilor și pen
tru finanțarea inițierii unei noi afaceri. Pot fi 
obținute fonduri nerambursabile de maxi
mum 20.000 de lei și credite de maximum 
10.000 euro. (C.P.)

administrației 
locale din 
metropola 
americană 
Chicago se 
ocupă de dis
trugerea a mii 
"de cartușe de 
țigări de con
trabandă. Aces
tea au fost 
descoperite cu 
ocazia unor 
verificări 
recente făcute 
la comercianți. 
Conform unor 
estimări ale 
organelor de 
control anual, 
bugetul SUA 
pierde 16 mi
lioane de dolari 
din cauza co
mercializării de 
țigări fără plata 
taxelor.

(Foto: EMO

• Respingere. Consilierii locali din Petroșani 
nu au fost de acord cu atribuirea în folosință 
gratuită a unui teren de 1.000 mp din 
Masivul Parâng. Asociația EuroParâng dorea 
să obțină terenul pentru desfășurarea unor 
activități turistice, dar consilierii consideră că 
membrii pot avea un sediu și în alt loc decât 
la munte. (I.J.)

Seropozitivii visează marea

Discriminarea pedepsită
Deva (I.J.) - Consiliul Național pentru 

Combaterea Discriminării (CNCD) în cola
borare cu o serie de ONG-uri au prezentat 
un Proiect de lege privind prevenirea și 
combaterea discriminării. Proiectul de lege 
urmărește creșterea pedepselor acordate 
persoanelor care se fac vinovate de dis
criminare cu amenzi de la 10 la 100 milioane 
de lei (în prezent - de la 2 la 20 de milioane) 
pentru discriminări împotriva persoanelor 
fizice, cu amenzi între 20 și 200 milioane 
de lei (în prezent - de la 4 la 40 de milioane) 
pentru discriminări împotriva unor comu
nități, și poate ajunge chiar la 10 ani de 
închisoare dacă discriminarea include 
schimbarea sociologică a unei localități.

tre copiii internați la secția de oncologie 
a spitalului din Miami Beach. Aici in 

J, tratamentul bolnavilor de cancer se folo
sesc și metode neconvenționale, cum ar fi 
terapia cu ajutorul delfinilor. (Foto: lpaj

S Seropozitivii de la 
Asociația „Noua Spe- 
ranță"au șanse doar 
să viseze Litoralul.

Ina Jurcone___________________
ina.Jurconeginformmedla.ro

Petrila - Vara se află pe 
ultima sută de metri. La fel și 
speranțele copiilor seropozi- 
tivi de la Asociația „Noua 
Speranță” din Petrila, care au 
rămas cu visele în ceea ce 
privește o vacanță la mare. 
Situația este critică datorită 
faptului că nu au bani să 
plece din oraș. Anul electoral 
2004 le-a ridicat moralul pen

Nu dați pașaportul!
Deva (C.P.) - Cei care vor să aibă parte 

de un concediu fără probleme în străinătate 
trebuie să știe că nu este recomandat ca 
pe teritoriul altei țări să dea pașaportul 
necunosuților. în cazul unui furt sau a 
pierderii pașaportului e nevoie să vă 
adresați exclusiv misiunilor diplomatice ale 
României din țara unde vă aflați.

TRANZACȚII BDRSIEBE
4/^+7,/)+ u J < j j j j v /jvj+J / v j v v v vvvj

Cursul valutar

1 dolar

BNR - 3 august RODS

2,8459 lei

1 euro 3,4776 lei

1 liră 5,0440 lei

1 gram aur 39,5285 lei

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

1. SNPPETROM 0,4760 40,85

2. SIF1 BANAT-CRȘANA 1,6100 +1,90
3. TIV 0,8850 -0,56
4. BRD 1,1400 +165,12
5. IMPACT 0,4360 +0,46
6. AZOMUREȘ 0,2140 +5,94
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,7650 +2
8. ROMPETROL 0,0960 -1,03

RAFINARE (RRC)
9. HABER 0,3410 0
10. BCCARPAT1CA 0,5200 +1,96
11. DEOEBAL, 0,0112 0
Rubrică realizată de SVM IFB FINWf1ST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Petrolul... arde!
Deva (C.P.) - Piața petrolu

lui se clatină după moartea 
liderului Arabiei Saudite, cea 
mai importantă țară exporta
toare de țiței din lume, și 
după apariția unor probleme 
la două dintre cele mai mari 
rafinării din SUA. Prețul 
țițeiului brut de referință pe 
piața americană a crescut la 
61,07 de dolari pe baril. Prețul 
petrolului s-a apreciat cu 40% 
de la începutul anului, fiind 
în prezent cu aproximativ un 
dolar sub nivelul record de 
62,10 dolari pe baril, înregis
trat la 7 iulie, dată la care au 
avut loc atentatele de la Lon
dra. Arabia Saudită, cel mai 
mare producător și exporta
tor de țiței brut din lume, va 
menține nivelul de producție 
necesar pentru asigurarea 
stabilității pieței petroliere 
mondiale, a declarat un ofi
cial saudit, tocmai pentru a 
calma situația. Indiferent de 
asigurările date de diverse 
autorități, piața petrolului va 
continua să rămână una din
tre țele mai instabile. Orice 
eveniment internațional pare 
să clatine relativa stabilitate 
a acesteia. E de la sine înțeles 
însă faptul că orice majorare 
a prețului la țiței determină 
scumpiri în lanț. 

Prețul petrolului crește

SSUKI
Te pune în lumină

tru că promisiunile au adus 
și ceva bani în punga aso
ciației care a reușit să-și ducă 
copiii pe Litoral. Anul acesta 
însă, vistieria e goală, iar cei 
care îi reprezintă pe copii 
spun că încearcă din răspu
teri să facă rost de bani. „Am 
organizat un târg cu obiectele 
confecționate de copiii care 
vin mereu la centru, chiar 
dacă este vacanță. Am reușit 
să vindem ceva dintre obi
ecte, însă chiar și așa banii 
sunt insuficienți. Dorim pen
tru 10 din cei 20 cărora le per
mite sănătatea să le putem 
oferi câteva zile la mare”, 
spunea Dorina Ignat, preșe
dinta Asociației Anti-SIDA

Deva 

tSUKI
■

Vino să vezi sislemele de ferestre 
și uși Suki, acum și în orașul tău. 
Profesioniștii Sukl te așteaptă aici 
cu soluții inovatoare, perfect 
adaptate cerințelor tale.

‘Ofertă valabilă până la 01.09.05 în cazul 

achitării unui avans de minim 90% din 

valoarea lucrării.

SUKî GROUP SA

Deva

„Noua Speranță” Petrila. Cea 
mai mare parte a celor care 
vin la acest centru provin din 
familii cu venituri modeste, 
iar intenția celor de la aso
ciație reprezintă singura lor 
șansă de a pleca undeva.

Pâ-nă acum, tot cu banii 
obținuți la diverse târguri, 
din vânzarea obiectelor con
fecționate de ei, au reușit să 
organizeze o excursie la o 
cabană din apropierea ora
șului lor, dar și atunci au 
avut noroc cu minerii de la 
Mina Lonea care au renunțat 
la masa lor de dinaintea in
trării în schimb și le-au 
dat-o copiilor seropozitivi ve- 
niți în excursie.

Crateva 
Qaelu 
Brasov 
Buzău 
Cfuj 
Constanta 
Focșani 
Galați 
lași 
Pitești 
PtoiesO 
Rm. Vâlcea 
Sibiu 
Suceava 
T* Mureș

O șansă pentru copiii cu SIDA

Fereastra |

13. Băbești. Jud. Itov. T«r$21 2S& 1515^111. Fa» 021 2662401

Str. LL Caragiale bl. E2î (colt cu M, KogăkMceanu), parter
Tel: 0254 221 228, Fax: 0254 221 238

Calea 0uoure$&or bl. Ai. let 025I 315 731. Fax: 0251 315 743
ST. UnHî.nr.13, Tei 0234 51? &K. Fax: 0234 517 646
Sir. Parcul M» nn fMl.TA 0268 315 226. Fax: 9268 31? 740 <
S«. Cotenef BuzoSamt nr. 22. Tel: 0238 722 <M4. Fax: 0238 722 484
Gătea Dorcoarttfoe nr 5«C. Tel: 9284 430 850, Fese 0264 «3G S24
Str. ion 1 ahowte w. 159. T®f: 0241 510048, Fax: 0241 §10058
Str. Trdtus nr. 7. ap 3. Țel- 0237 230 282... Fax; 023? 230 2B3
Sîr. Ojeferjfer iw. 34. Miere 1B. Tel: 0236 4?7 487. Fax: 0236 311 868
Sos Păcurar? W. 75, Tel: 0232 265 835. Fax: 0232 250178
Sir. ion Câmpineami nr. 10. Tei. 0248 212 776, Fax; 0248 214 &S6
Str Mihai Sravu 4. Tel; 0244 511 158. Fax; 0244 511 308
Stf Calea k» Troian - Sud. bl. S7/1. partar, Tel 0250 714878. Fa*: 0250 724 228 
Sir. Moaîornr: 37, Tel: 0269 212 96B. Fax: 0269 212 382
Bd. 1 Decerobrfe 1018 w. 8, Tei: 0230520053 Făx 0230 520553
Stf. Câlârașto ar. SC, Tel: 0285 250 757, Fa»; 026S 230 675

E-mtf:ofta»<Kukf«o WWW.SUkî.rO

ina.Jurconeginformmedla.ro
WW.SUk%25c3%25ae.rO
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• Cercetași. Laszlo C„ de 34 de ani, din 
Petrila, și Francisc H., din Petroșani, au fost 
depistați de către lucrătorii Poliției Rutiere, în 
timp ce își conduceau autoturismele pe 
razele localităților de reședință, ambii având 
în sânge câte o îmbibație alcoolică peste 
limita legală. (D.l.)

• Situație clarificată. Polițiștii din cadrul 
Biroului de Investigații Criminale Deva au 
clarificat situația lui Robert Mariș, de 17 ani, 
din Deva, care are de executat doi ani de 
închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de 
furt calificat, el fiind depus în arestul poliției 
din localitatea de reședință. (D.l.)

• Prevenire. Compartimentul Proximitate al 
Poliției Petrila a organizat, la Centrul de Asis
tență Socială din localitate, o ședință de pre
venire pe temele „Tutunul și consecințele 
fumatului" și „Prevenirea și combaterea con
sumului ilicit de droguri și a traficului de per
soane", acțiune la care au participat cadre 
didactice, minori și tineri. (D.l.)

Sirena lui
Traian Băsescu
Tiberiu Stroia____________
tibedu.rtTolaekifonwmedla.ro

Raportul ministrului Barbu

Puternic ancorată într-o mare de corupție, 
nava marinerului Băsescu, numită Româ
nia, nu reușește nicidecum să ridice ancora 

pentru a pleca cu toate pânzele sus spre UE. 
Iar ultimul semnal de sirenă tras de Băsescu 
dovedește, fără echivoc, că președintele s-a 
cam săturat de jocurile de culise ale echipaju
lui. Mai ales după ce grizonatul Tăriceanu a 
reușit să reintre în formâția din care trebuia 
să-și i-a zborul, iar conservatorii lui Voicules- 
cu această „soluție imorală" încă nu a reușit 
să fie rezolvată. Nu mai vorbim de 
remanierea guvernamentală care încet, încet 
tinde să devină o amintire.

Nici UDMR-igtii nu se lasă mai prejos. 
Obișnuîți să-și negocieze la sânge cele 
șase procente, UDMR-ul se dovedește a fi un 

partener deosebit de pretențios. în aceste con
diții, Băsescu a ieșit la rampă și a declarat că 
există indicii cum că în Guvern se află 
oameni corupți. Ca și cum acest lucru ar fi o 
noutate pentru noi. Rămâne de văzut care va 
fi rezultatul sirenei trase de comandantul 
Băsescu. Deși, la câte driblinguri i-a băgat 
Tăriceanu, există posibilitatea ca zgomotul 
sirenei să se stingă imediat. Iar Băsescu să 1 
devină un fel de Vasile Roaită al națiunii 
române post-decembriste.

■ Miniștrii PD și-au 
publicat ieri rapoartele 
de activitate pe site-ul 
oficial al partidului.

Damiel I. Iancu________________
dan iei.iancu0infornimedia.ro

București - Membrii Cabi
netului Tăriceanu, care 
aparțin PD, și-au prezentat la 
începutul acestei săptămâni 
bilanțul în fața Colegiului Di
rector al formațiunii. Liderul 
PD, Emil Boc, a precizat, la 
finalul ședinței Colegiului 
Director, că dezbaterea a fost 
„foarte densă, uneori fur
tunoasă”. El a declarat că 
unii miniștri au primit „aver

tismente", menționându-i pe 
ministrul de stat Gheorghe 
Seculici, ministrul Integrării 
Europene, Ene Dinga, și mi
nistrul Mediului, Sulfina Bar
bu. Concluziile analizei acti
vității miniștrilor democrați 
făcută de Colegiul Director 
vor fi folosite de Biroul Per
manent Național al partidu
lui, care va luă - pe baza aces
tora, deciziile politice cu 
privire la remanierea sau 
restructurarea guvernamen
tală, dacă va fi cazul, a 
declarat liderul PD.

La Ministerul Muncii, mi
nister care este condus de 
hunedoreanul Gheorghe Bar
bu, prioritățile vizează con
tinuarea reformei sistemului

de pensii și aplicarea progra
mului de susținere a famili
ilor tinere.
Raport de activitate

Și din raportul de activitate 
prezentat de Gheorghe Barbu 
reiese că unul din obiectivele 
majore ale Executivului a fost 
tocmai cel referitor la recal
cularea pensiilor din sistemul 
public de pensii, prima etapă 
fiind eliminarea inechităților 
din acest sistem, după prin
cipiul la condiții egale de 
pensionare, pensii egale, 
indiferent de anul ieșirii la 
pensie.

Un alt obiectiv prezent1 în 
raport este cel ce vizează asis
tența socială în domeniul

reducerii abandonului de 
copii și sporirea natalității.

Ministrul Gheorghe Barbu

• Primăria Municipiului Deva:
Mlrcia Muntean, primar___________________ 09,00-12.00
• Primăria Municipiului Hunedoara:
Aurel Buunarm, secretar ~ începând cu ora 09.00
• Poliția Munrciptului Hunedoara:
Comisar-șef Adrian Filer, adjunct al șefului Poliției 
Municipiului Hunedoara___________________ 12.00-14.00
• Inspectoratul de Jandarmi Județean:
Lt. colonel Robert Viță, șef stat maior 10.00-14.00
• PoAțiă Municipiului Petroșani:
Comisar-șef Florin Nicolae, șeful Poliției Municipiului 
Petroșani 10.00-12.00

Monument istoric reabilitat
Orăștie (D.l.) - Recent au început lu

crările de reparații a învelitorii acoperișului 
tumuhii-clopotniță al Bisericii Ortodoxe cu 
hramul „Adormirea Maicii Domnului” din 
municipiul Orăștie, biserică construită în 
1873 și declarată monument istorib.

Valoarea inițială a lucrărilor a fost esti
mată la aproximativ 985 de milioane de lei, 
iar durata de finalizare a obiectivului este 
de opt luni. Lucrările constau în înlocuirea 
părții lemnoase deteriorate, precum și a 
acoperișului vechi al turnului-clopotniță cu 
tablă de cupru.

Pentru că banii adunați până acum nu 
sunt suficienți, Consiliul Parohial a deschis 
un cont pentru donații la filiala Băncii 
Române de Dezvoltare din Orăștie, cont care 
este RQ51BRDE220SV04296402200.

Cenzură în presă? 
Nu știu dacă 

există. S-ar putea 
totuși, acolo unde 
patronii trusturilor de 
presă sunt și 
angrenați politic. E 
posibil, dar eu nu am 
întâlnit nici un 
asemenea caz.
Florin Oancea, 
vkeprimar Deva

a existat, dar nu 
.rkcred că mai există. 
Presa este influențată 
oarecum din partea 
politicului, dar în 
general la ora 
actuală nu se poate 
vorbi despre 
cenzură în presă.

Mihai Chiș, 
Deva

Probabil că anumite 
publicații sunt cen

zurate. Cred că influ
ențele sunt exercitate 
de domeniul politic și 
de grupuri de inte
rese. Nu cred însă că 
din punct de vedere 
financiar se poate vor
bi despre cenzură. 
Cosmin Rus,
Deva

Văcăroiu se opune!
București (D.L) - Priori

tatea declarată a Alianței DA 
de a-i înlocui pe președinții 
celor două Camere ale Parla
mentului, Nicolae Văcăroiu și 
Adrian Năstase, se lovește de 
două probleme, dintre care 
una insurmontabilă, a de
clarat ieri, președintele Se
natului. Potrivit lui Vă
căroiu, prima problemă este 
asigurarea unei majorități în 
Parlament, „lucru foarte difi
cil, așa cum s-a văzut și în 
recent încheiata sesiune ex
traordinară, când cele mai 
importante ordonanțe ale Gu
vernului au căzut”. Dar, 
chiar presupunând că s-ar 
obține majoritatea necesară, 
aceste modificări trebuie să 
se încadreze în limitele Con
stituției, a adăugat el, pre

cizând că, printr-o decizie din 
februarie 2005, Curtea Con
stituțională s-a pronunțat de
ja că președinții Camerelor 
nu pot fi revocați doar din 
considerente politice, „așa 
cum intenționează Alianța. 
Așadar, nu există pe Consti
tuția actuală o procedură con
stituțională de schimbare a 
președinților Camerelor”, a 
mai spus Văcăroiu.

EI a mai precizat că, la 
data alegerilor, în 2004, votul 
popular a dat câștigătoare lis
tele PSD - PUR, la care urma 
să se asocieze UDMR.

„Așadar, negocierile poli
tice care au urmat alegerii 
președinților celor două 
Camere au alterat- rezultatul 
votului popular”, a mai spus 
președintele Senatului.

Nu cred că mai 
există cenzură în 

România, cel puțin în 
presă, dar probabil 
sunt presiuni făcute 
de diferiți oameni sau 
cercuri de interese. 
Chiar și patronii pot 
face presiuni asupra 
angajaților.
Ioan Popa, 
Deva

Nu mă pricep la așa 
ceva și nu pot să 

mă pronunț. Eu mă 
uit la televizor sau 
citesc în ziare doar 
lucrurile care mă 
interesează, de 
exemplu informații 
legate de creșterea 
copilului. '
Ștefania Crișan,
Deva

Consiliul Județean Hunedoara a aprobat recent un

tului Cucuiș, de pe raza comunei Berîu, i-a fost alocată 
suma de o sută de milioane de lei.

(Foto: Traian Mânu) @

i .....   :

proiect de hotărâre prin care s-a acordat sprijin finan
ciar unui număr de 49 de unități de cult din județ. Schi
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Aventură europeană 
pentru motociclete

• Refuz. Cele trei handbaliste care au 
părăsit cantonamentul echipei Cetate Deva

J refuză să se mai întoarcă. Este vorba de
' Clara Vădineanu, Mihaela Ivan și Mihaela 

Smedescu, care au ajuns la Oltchim Râmnicu 
Vâlcea. După scandalul de la Deva, patronul 
de la Cetate spune că va reclama FRH la 
forumul european de specialitate. (V.N.)

• Amețeală. Cinci fotbaliști de la divizionara 
B CS Deva au părăsit cantonamentul de la 
Geoagiu-Băi cu o zi mai devreme. Ei au 
acuzat stări de vomă și amețeli din cauza 
căldurii. Cu toate acestea, într-un meci ami
cal, devenii au învins pe Minerul Lupeni cu 
scorul de 4-1. (V.N.)

• Probleme medicale. Cu puțin timp 
înainte de meciul cu Gloria Bistrița, Jiul se 
confruntă cu două probleme medicale. Este 
vorba de Adrian Drida și Alexandru Mugurel, 
care s-au accidentat în timpul stagiului de 
pregătire din Ungaria. Se speră recuperarea 
celor doi. (V.N.)

■ Carpat Express Rally 
Raid - cea mai com
plexă aventură a moto
cicletelor Tot-Teren.

Valentin Neagu
valenttn.neagu@infonnedia.ro

Deva - Sâmbătă, municipi
ul Deva și județul Hunedoara 
vor fi gazdele unui eveniment 
sportiv de excepție. Este vor
ba de cea de a Vl-a ediție a 
Carpat Express Rally Raid, 
întrecere internațională orga
nizată în România de Clubul 
Sportiv Carpat Rally & Raid, 
care îl are ca partener logis
tic pe liderul național al 
activităților off-road, Trans- 
carpat Sportours Internațio
nal. Ca răsplată a eforturilor

întreprinse pentru buna orga
nizare a acestei competiții 
maraton și ca o recunoaștere 
a importanței lui Carpat 
Express, acesta este al pa* 
trulea an consecutiv când 
Federația Internațională de 
Motociclism și Uniunea Euro
peană de Motociclism acceptă 
ca raliul românesc să fie eta
pa finală a Campionatului 
European de Raliuri Tot- 
Teren. Celelalte etape sunt 
renumitele Raliul Um-briei și 
Raidul Sardiniei.
Al treilea în lume

Anul acesta, Carpat Ex
press se va desfășura în 
perioada 6 - 10 august și va 
traversa cele mai pitorești 
zone ale județelor Hunedoara 
și Alba. Lungimea lui este de

Carpat Express Rally va fi găzuit și de județul nostru

1000 de km, din care 800 km 
de probe speciale. Dacă luăm 
în calcul lungimea probelor 
speciale, procentul de pistă 
din ansamblul raliului și 
numărul de ore necesare par
curgerii întregii lungimi, ra
liul ocupă locul trei în ie

rarhia mondială, imediat în 
urma celebrelor Paris - Dakar 
și Paris - Pekin.

Sâmbătă, 6 august, la Deva 
se vor face verificările teh
nice, urmând ca duminică să 
se desfășoare un circuit în 
Poiana Ruscă.

Sezon special pentru Jiul

Mutu a marcat din nou
București (V.N.) - Atacantul Adrian Mutu 

a marcat un gol, în partida amicală pe care 
i echipa sa, Juventus Torino, a câștigat-o, în 

deplasare, cu scorul de 6-2 (2-2), în fața for
mației de amatori Biellese. Mutu a reușit 
golul trei al torinezilor, în minutul 46. 
Celalalte goluri au fost înscrise de 

j Trezeguet '1, '21, '81 și Del Piero '61 din 
penalti, '70, în timp ce pentru gazde au mar
cat Biagi '3 din penalti și Bortolotto '35. 
Antrenorul Fabio Capello a • folosit 
următoarea formulă de echipă: Chimenti 

* ('62 Bonnefoi) - Zambrotta ('46 Birindelli), 
Zebina, Tudor^.QhîiSffini ■ Canțgrapesj,. 
Emerson ('46 Pessotto); Nedved ('82 Bianco) 
- Mutu ('77 De Ceglie), Trezeguet, Del Piero 
('77 Giovinco). în următorul meci amical, 
Juventus Torino va întâlni, astăzi, de la ora 
21.45, în deplasare, formația Poli Timișoara.

Alin Simota

■ La finalul noii ediții a 
Diviziei A de fotbal vor 
retrograda doar două 
formații, nu trei.

Petroșani (V.N.) - Echipele 
Jiul Petroșani, Pandurii Târ- 
gu Jiu și FC Vaslui reprezintă 
noutățile ediției 2005-2006 a 
Diviziei A. Trecerea la sis
temul competițional cu 18 for
mații le dă o șansă în plus 
celor trei nou-promovate de 
a se menține pe prima scenă 
a fotbalului românesc.

Dintre câștigătoarele celor 
trei serii ale ediției trecute a 
Diviziei B, singura cu un pal
mares notabil este Jiul Pe-

troșani, care revine în primul 
eșalon după o pauză de șapte 
ani. înființată în anul 1919, 
această formație a fost încă 
de la începuturi echipa mi
nerilor. Inițial s-a numit 
Clubul Atletic al Minerilor 
(C.A.M.), dar ulterior fuzio
nează cu clubul C.A.M. Vul
can și devine Uniunea Clu
burilor Atletice ale Societății 
Petroșani (U.C.A.S.P.). în 1926 
redevine C.A.M, pentru ca 
trei ani mai târziu să fu
zioneze cu CS Lupeni și să 
primească prima oară numele 
pe care îl poartă și astăzi, 
Jiul. Pe parcursul istoriei sale 
a mai fost numită și Parti
zanul, Flacăra, Minerul, Ener

gia și Jiul Petrilă, în anii în 
care a evoluat’în localitatea 
Petrila.
Un singur sezon

în Divizia A, Jiul evoluează 
doar un singur sezon, pentru 
că la finele ediției 1937-1938 
retrogradează. Revenirea pe 
prima scenă a fotbalului 
românesc se produce abia 
după cel de-al doilea război 
mondial, în ediția 1946-1947.

Cea mai bună clasare a Jiu
lui în Divizia A a fost poziția 
a treia, ocupată în ediția 1948- 
1949. Singurul trofeu din vi
trina clubului este Cupa 
României, câștigată în ediția 
1973-1974.

fotografiat ieri la Madrid alături de dra
pelul Spaniei, după ce a obținut cetățenia 
spaniolă. El va elibera astfel un loc de 
extracomunitar la Real Madrid, care va fi 
ocupat de Baptista. (Foto: epa)

• - fV. • -■ ' - • ■?>

Amintiri neplăcute 
pentru Pat Fenlon

București (V.N.) - Relatând față de ce a fost și cum arată 
despre vizitele pe care le?a& în prezentMjjsnânia. în 1990, 
făcut până acum în Români® nimic nu ®șHa locul Iui. Nu

Preț/ziar pentru abonament anual

antrenorul echipei irlandeze 
de fotbal Shelbourne Dublin, 
Pat Fenlon, a declarat că „are 
multe amintiri neplăcute 
despre București”, pe care 1- 
a vizitat de două ori, la 
începutul anilor '90, existând 
numeroase similitudini cu 
prezentul.
E mai bine acum

în 1990, Fenlon a făcut 
parte din echipa St Patrick's 
Athletic, care a întâlnit pe 
Dinamo, în Cupa Campi
onilor. După 1-1 în Irlanda, St 
Patrick's a pierdut cu 4-0 la 
București. Peste doi ani, Fen
lon a revenit la București cu 
Bohemians Dublin, pentru 
meciul din Cupa Cupelor cu 
Steaua. Și Bohemians a pier
dut cu 4-0 după 0-0 în tur. 
„Este o diferență incredibilă,

era mâncare și de nici unele. 
Ne-am adus mâncarea noas
tră și un bucătar și am fost 
norocoși din acest punct de 
vedere. Lucrurile se schim
baseră un pic în anul 1992, 
când am mers în România cu 
formația Bohemians, dar nu 
esențial. Erau, poate, mai 
mulți bani, dar în nici un caz 
ca acum. Am făcut me-ciuri 
egale la Dublin, dar am fost 
tamponați în deplasare. 
Bohemians a jucat mai bine, 
atunci. Cu St Pat's, am avut 
un start slab, iar Dinamo con
ducea cu 3-0 după 20-25 de 
minute. Cu Bohs, am avut o 
mare șansă de gol, prin Joe 
Lawless, la 0-0, dar am ratat. 
La puțin timp după aceea, 
Steaua a marcat, iar noi ne
am prăbușit”', a declarat Pat 
Fenlon.

MIIIOC3SUI Michael Balack, jucătorul echipei de fot
bal tayerri’Munchen nu a semnat până în prezent nici 
un acord cu formația engleză Manchester United, a 
infirmat ieri consilierul jucătorului unele zvonuri din 
presa din .Anglia. (Foto: epa;

45% Reducere Economisește cu abonamentul
A

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

22 bani (2.269 lei vechi)

CUM TE ABONEZI?
»-

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 față de prețul zilnic al ziarului.

a* 
o-

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

Abonamente
1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

5,9 lei (59.000 lei vechi) pret/ziar ab. 22 bani (2.269 lej vechi)
16.9 lei (169.000 lei vechi) preț/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)

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Localitatea

Telefon (opțional)

Numele

Strada

mailto:valenttn.neagu@infonnedia.ro


miercuri, 3 august 2005 SPORT /8

• Locul 67. Echipa de fotbal Steaua 
București ocupă locul 67, în urcare opt 
poziții față de luna trecută, în clasamentul 
Federației Internaționale de Istorie șl Statis
tică a Fotbalului (IFFHS), dat publicității, 
marți, la Wiesbaden.(MF)

• Restructurări. Președintele CS Dinamo, 
Marcel Popescu, a declarat, ieri, că a decis 
desființarea a trei secții sportive - hochei pe 
gheață, baseball și taekwando - din cauza 
lipsei de fonduri și a rezultatelor slabe 
obținute în sezonul trecut,(MF)

Tiberiu Ghioane

Vrea în Rusia
Los Angeles (MF) - 

Fosta gimnastă Svetlana 
Horkina (foto), care a 
născut un băiat în urmă 
cu aproximativ două săp
tămâni la Cedarș-Sinai 
Medical Center din Los
Angeles, dorește să se 
reîntoarcă în Rusia. A- 
propiați ai triplei cam
pioane mondiale au pre
cizat că Horkina dorește 
să revină în Rusia, unde 
a fost aleasă în funcția 
de vicepreședinte al Fe-
derației de Gimnastică, 
dar este nevoită să aș
tepte încă trei luni până 
copilul va primi pașa
portul și viza pentru Ru
sia. Horkina, în vârstă 
de 26 de ani, se află în 
SUA din luna mai, îm
preună cu sora sa Iulia, 
care lucrează la o școală* 
de gimnastică din Los 
Angeles. Băiatul Horki- 
nei, născut hi data de 21 
iulie, va purta numele 
de Vladislav, 
iar tatăl 
său este 
actorul 
georgian (8 
Levan 
Ușaneiș- 
vili.

De suflet
Kiev (MF) - Patronul 
grupării Dinamo 
Kiev, Igor Surkis, a 
declarat într-un inter
viu acordat ziarului

!

Segodnia Sport că 
jucătorul Tiberiu 
Ghioane are o boală 
sufletească în urma 
dispariției tatălui său. 
„Tatăl lui Tiberiu a 
dispărut fără urmă, îl 
înțeleg. Am încercat 
să-l ajut să-și găseas
că tatăl. Dinamo Kiev 
a făcut cereri la 
organele abilitate din 
România și la Inter
pol. Dar, spre regre
tul meu, până acum 
nu au avut nici un 
rezultat. Tatăl lui 
Ghioane lucra ca 
șofer pe camion.

«M# WV TVgnijwfc marfă difî 
Austria și a dispărut. 
Se întâmpla în anii 
'90 (...) Este o boală 
sufletească. Vom 
face tot posibilul să 
descoperim adevă
rul", a spus Surkis.

Cred în șansa lor
București (MF) - Unul dintre antrenorii 

de la Centrul de copii și juniori al clubului 
Rosenborg, Rare Ingebrigtsen, care a asis
tat la meciul Steaua - Dinamo din Super- 
cupa României, a apreciat la 51% șansele de 
calificare ale formației sale dacă va întâlni 
Steaua în turul 3 preliminar al Ligii Cam
pionilor. Rare Ingebrigtsen a urmărit ală
turi de secundul Bjorn Hansen partida 
Steaua - Dinamo, scor 2 - 3.

„Avem o șansă bună să ajungem în grupe. 
Steaua a fost aproape de victorie în meciul 
cu Dinamo”, a spus acesta, citat de cotidia
nul Dagbladet. Cei doi oficiali ai grupării 
Rosenborg vor asista și la meciul Steaua - 
Shelbourne, care va avea loc miercuri, la 
ora 20:30, in manșa secundă a turului doi 
preliminar al Ligii Campionilor. Mijlocașul 
Fredrik Winsnes a afirmat că nu cunoaște 
echipa Steaua, dar că formațiile din Europa 
de Est pot produce oricând surprize. „Ori
cum, românii sunt sub nivelul unor echipe 
precum Betis Sevilla sau Everton, cu care, 
din fericire, nu am căzut”, a spus Winsnes 
pentru publicația Adresseavisen.

Rosenborg speră să se califice în grupe.

Germanul Michael Schumacher, campionul mondial en-titre (Foto: epa)

întâlnire la vârf în Formula 1
■ Mosley a calificat în
tâlnirea de la Aeroportul 
din Nisa drept una „infor
mativă și constructivă".

Nisa (MF) - Președintele 
Federației Internaționale de 
Automobilism, Max Mosley, a 
avut, luni după-amiază, la 
Aeroportul din Nisa, o între
vedere cu 12 piloți de For
mula 1, privind securitatea în
acest sport. La întrevederea... 
organizată la centrul de afa-? 
ceri al aeroportului din Nisa 
au participat campionul mon
dial en-titre la Formula 1, ger
manul Michael Schumacher 
(Ferrari), fratele acestuia Ralf 
Schumacher (Toyota), scoția
nul David Coulthard (Red Bull 
Cosworth), italianul Jarno 
Trulli (Toyota) și canadianul 
Jacques Villeneuve (Sauber 
Petronas). Au fost, de aseme
nea, prezenți Mark Webber 
(Australia/Williams-BMW),

Ronaldo, în lot

Mondialele de atletism, live
■ Competiția mondială 
programată la Helsinki 
se va desfășura în 
perioada 6-10 august.

Helsinki (D.Ș.) - Pentru cea 
de-a zecea ediție, Campionate
le Mondiale de Atletism se re
întorc la Helsinki, în Finlan
da, în locul unde au luat naș
tere. Competiția se va desfă
șura între 6 și 10 august. Se 
preconizează a fi un mare 
eveniment. De obicei perfor
manțele pe durata Campiona
telor Mondiale care sunt pro
gramate imediat după Jocu
rile Olimpice sunt remarca
bile, iar atieții sunt mult mai 
relaxați și în vârf de formă, 
în acest an, Eurosport va 
transmite în întregime Cam
pionatele Mondiale Live, de la 
prima la ultima probă. Sesiu
nile de dimineață și după- 
amiază vor fi în direct, de la 
10 la 15 și de la 18:30 la 22:00. 

Tiago Monteiro (Portugalia/ 
Jordan Toyota), Pedro de la 
Rosa (Spania/McLaren-Mer- 
cedes), Nick Heidfeld (Ger- 
mania/Williams-BMW), 
Christian Rlien (Austria/Red 
Bull Cosworth) și olandezii 
Christijan Albers (Minardi 
Cosworth) și Robert Doombos 
(Minârdi Cosworth). La reuni
une nu a participat nici un 
reprezentant al echipelor Re
nault și BAR-Honda.
S)e inforiiHw^*

Mosley a calificat întâlni
rea, care a durat mai mult de 
două ore și jumătate, drept 
una „informativă și construc
tivă” și a subliniat faptul că 
în cadrul discuțiilor au fost 
abordate mai multe subtecte, 
printre care și securitatea în 
timpul ședințelor de încercări 
private. Pe ordinea de zi a în
trevederii de luni a fost inclu
să și problema echipelor care 
folosesc pneuri Michelin apă

Ronaldo, rechemat de Parreira
■ Neglijat la Cupa Con
federațiilor, atacantul 
Braziliei va juca în meci
ul amical cu Croația.

Madrid (MF) - Atacantul e- 
chipei Real Madrid, Ronaldo, 
a fost rechemat în naționala 
Braziliei pentru meciul ami
cal cu reprezentativa Croației, 
care va avea loc pe 17 august, 
la Split, după ce nu a fost con
vocat pentru Cupa Confedera
țiilor. Selecționerul Carlos Al
berto Parreira nu l-a chemat 
la lot pentru meciul cu for

între 8 și 13 august, la miezul 
nopții, telespectatorii Euro
sport vor avea ocazia să vadă 
cele mai frumoase momente 
ale zilei.
Analize de campioană

După Marion Jones la Mon
dialele din 2003 și Donovan 
Bailey în timpul Jocurilor 
Olimpice, Eurosport contează 
la Helsinki pe un alt invitat 
special, unul dintre marile 
staruri ale istoriei atletismu
lui: Heike Drechsler. Ea este 
atleta cu cele mai impresio
nante succese multidiscipline, 
fiind campioana la săritura în 
lungime, 100 m, 200 m și hep- 
tatlon. Heike Drechsler va fi 
ghidul telespectatorilor Euro
sport pentru nouă zile de ac
țiune completă Live de pe sta
dionul olimpic din Helsinki, 
locul unde a obținut primul 
său titlu mondial în 1983. Hei
ke va introduce fiecare sesiu
ne, analizând probele zilei. 

rută la Marele Premiu al Sta
telor Unite, când lâ startul 
cursei nu s-au prezentat decât 
șase monoposturi, cele ale e- 
chipelor Ferrari, Jordan-To
yota și Minardi-Cosworth.

„Piloții au înțeles perfect 
motivele care nu au permis 
instalarea unei șicane pe 
circuitul de la Indianapolis. 
Chiar și în acele condiții ar fi 
existat riscul apariției unor 
probleme cu pneurile. Cred că 
toată lumea înțelege lucrurile 
mai bine acum, după calma
rea spiritelor”, a afirmat Mos
ley. Președintele FIA a mul
țumit furnizorului de pneuri 
Michelin pentru modul în ca
re a gestionat criza provocată 
de problemele de la Indiana- 
poliș. Gale.-sagte eehipe^re 
folosesc' pn^irrNrî^KffîhWF1 
Laren-Mercedes, Toyota, Re
nault, Williams-BMW, BAR- 
Honda, Sauber-Petronas și 
Red Bull-Cosworth) au refuzat 
să ia startul în MP al SUA, în 

mația Croației pe Ronaldinho, 
deoarece acesta va fi suspen
dat pentru următorul meci 
oficial, cel cu selecționata sta
tului Chile, din 4 septembrie, 
din preliminariile Cupei Mon
diale din 2006.
Internaționalii

Cei 22 de jucători convocați 
de Carlos Alberto Parreira 
sunt următorii: portari: Dida 
(AC Milan), Julio Cesar (In- 
ternazionale Milano); fundași: 
cafti (AC Milan), Roberto Car
los (Real Madrid), Cicinho 
(Sao Paulo), Gilberto (Hertha 

Heike Drechsler (s), o atletă cu un palmares impresionant

urma unui avertisment din 
partea furnizorului de pneuri 
privind punerea în pericol a 
securității piloților. FIA a 
deschis o anchetă împotriva 
celor șapte echipe, dar aces
tea au fost declarate nevino
vate pe data de 22 iulie, anu- 
lându-se astfel verdictul de 
culpabilitate pronunțat la sfâr
șitul lunii iunie.

Max Mosley

Berlin), Lucio (Bayern Mun- 
chen), Juan (Bayer Leverku
sen), Alex Rodrigo, Luisao 
(ambii Benfica Lisabona); mij
locași: Raka (AC Milan), Ju- 
ninho Pernambucano (Olym- 
pique Lyon), Ze Roberto (Ba
yern Munchen), Emerson (Ju
ventus Torino), Renato (FC 
Sevilla), Gilberto Silva (Arse
nal Londra), Ricardinho (FC 
Santos), Julio Baptista (Real 
Madrid); âtacanți: Ronaldo 
(Real Madrid), Adriano (Inter- 
nazionale Milano), Robinho 
(FC Santos), Ricardo Oliveira 
(Betis Sevilla).
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Vând ap. 1 cameră (01)
• ramai dnti în Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

Vând garsoniere (19)
•zona Prognod, dec., et 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută, mobilată, tel. 0732/660160, 
211587. (Evrika)
'• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupabile imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika) --
• semi parchet, jaluzele exterioare, 
contorizări, zonă bună Hunedoara, preț 19.900 
RON, tel. 718833,0745/376077. (Partener)
• zona M5/1 Hunedoara, gresie, faianță, 
convector, balcon închis, preț 35.000 RON, tel. 
718833,0745/093073. (Partener)

• ugent, zonă centrală balcon, parchet 34 mp, 
tel, 0722/564004. (Prima-lnvest)
• dec, complet mobilată, geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745411.449. (Agenția imobiliară Nr.l)
• zona Decelai, semidec., ST 30 mp, balcon 
foarte mare, vedere la bulevard, parchet 
faianță, contorizări, ocupabilâ imediat preț 
69.000 RON, tel. 0788-165702,0788-165703. (Fiesta 
Nora)
• zona Zamflreecu, etaj 2, semidec, contorizări, 
parchet nou, gresie, faianță, bucătărie cu bar, 
ușă lemn masiv, preț 69.000 RON, tel. 0788- 
165703,232808,0788-165702  (Fiesta Nora)
• ultracentral, Deva, dec, balcon închis, 
termopan, parchet de stejar, hol central, debara, 
baie mare, preț bun 79.000 RON, tel. 0788-165703, 
232808,0788-165702 (Fiesta Nota)
• zona Gojdu, etaj 2, semidec, contorizări, 
parchet, gresie, faianță, bucătărie modificată 
ușă lemn, preț 69.000 RON, tel. 0745/302200, 
232808,0788/165703. (Fiesta Nora)
•ugent dec, amenajată, liberă. 30 mp, preț 650 
mil, tel. 0745/640725. (Mimason)
• cu 2 omora, et3, parchet gresie, faianță, zona 
Dacia, preț 550 mii., tel. 0740/173103, 206003, 
(Mimason)
• am Dada, et2, liberă, preț 13.500 euro, tel. 
0745/266071,206003. (Mimason)
• zona Mirării et3, contorizări, liberă, preț 500 
mii. lei, tel. 0745/266071,206003. (Mimason)
• urgent, h zona Decebal, etaj intermediar, 
decomandată, st 38 mp, balcon, contorizări 
(apometre, gaz-2 focuri, repartitoare). Preț 830 
mit lei, (83.000 RON). Tel. 0254/231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• ugent In zona Dacia, 2 camere, amenajări, 
contorizări. Preț 430 mii. lei (43.000 RON), Tel. 
0254/231212 0740/013971. (Garant Consulting)
• agent, ki zona Gojdu, decomandată, balcon. 
Preț 600 mii. lei. TeL 0254/231212,0740/013971 
(Garant Consulting)
• agent, ta zona bd. Decebal, confort 1. deco
mandate, bucătărie, baie, balcoh închis 
ocupabilă imediat Telefon 0741/154401, 
02S4/227542 seara. (Garant Consulting)
•zona Zanffrescu, dec, etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 mil-lei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
«zona M. Eminescu, dec, amenajată, et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mil. lei. TeL 235208 
0721/985256. (Rocan 3000)
• ■ Dade, bloc cărămidă et. 1, dec, contori
zări, preț. 4® mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zone Măriei, dec, mobilată balcon închis, et 1, 
700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000) 
•zona MkM vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000) 
•ofertă excepțbnelă) Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet, balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Devă zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comandă preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
•Deva, cartier Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 

. 0723/419974. (Casa Grande)
) romand» zona Dorobanți, st 30 mp, preț 

18500 euro, neg. Tel. 0722/624091. (Casa Grande) 
•dec, eta] 2, complet contorizată formată din 
cameră hol, baie, Aleea Romanilor, preț 330 mil. 
lei, neg, tel. 223400, 0743/103622,0720/387896. 
(CasaBetania)

• dec, sigirațață mare, parchet balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu interfon, Decebal, 
preț 700 mii. lei, neg., tel. 223400,0724/169303, 
0741/120722. (CasaBetania)
• garsonieră 2 camere, contorizări, gresie, 
faianță repartitoare, parchet baie cu cabină de 
duș, recent renovată Aleea Romanilor, preț 500 
mii. lei, 0743/103622 0724/169303. (Casa Betania) 
•dec, 2 camere+baie, parchet gresie, faianță 
termopan, ușă metalică zugrăvită în lavabil, 
apometre, gaz contorizat Preț 600 mii, neg, tel. 
228540,0722/566.938 (Ella)
■retridec, zona Gojdu, parchet gresie, faianță 
zugrăvită în lavabil, gaz contorizat apometre, 
balcon, preț 465 mii, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•semidec, zona Dacia. 2 cam. + baie, et 3, gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat ocupabilă 
imediat, preț 550 mii, neg, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•dec, zona Dorobanți, apometre, gaz contorizat 
gresie, faianță parchet laminat zugrăvit în la
vabil, ușă metalică termopan, ocupabilă ime
diat 690 mii, neg, tel. 228540,0722/566938 (Ella)
• zona Dada, dec. modificată gresie, faianță, 
contorizări, st 30 mp. Preț 47.000 RON/470 mii. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• doc zona Dorobanți, et intermediar, st 44 mp. 
Termopan, centrală termică parchet vedere în 
față Preț. 800 miL/80.000 ron. neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin’s Home)
•zona Decebal, etaj 1, contorizări, amenajată 
25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939,0726/269713. 
(Eurobusiness)
• zonă bmă Hunedoara, semidec., parchet 
jaluzele, preț 21.000 ron, tel. 718833,0740130413. 
(Partener)
• zona Dada, et intermediar, 2 camere, complet 
renovată contorizări, parchet lavabil, ușă 
metalică instalații sanitare noi, preț 540 mii, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• un zona Dorobanți, mobilată preț 650 mii. 
neg., tel. 215212. (Prima-lnvest)
• 2 camere. semidec., parchet baie cu 
gresie+faiantă bloc de cărămidă totul contor- 
Izat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii, tel. 235208; 
0721-985258 (Rocan 3000)
• zona Dorabarțt dec, modificată 
(cameră+livlng), repartitoare, parchet gresie, 
faianță contorizări, etaj 1, preț 850 mii, tel. 
235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet 
contorizări, preț 680 mii., tel. 235208; 0724-620358 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, etl,st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu semidec, et 8 contorizări, balcon 
incms, zonă liniștită rară îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208; 0724620358 (Rocan 3000)

Cumpăr garsoniere (20)
• fel Dara, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)
• dac, zonă centrală ofer plata Imediat tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• ugent, zona Dada, Gojdu Progresul, Avram 
lancu, la prețul pieței și cu plata Imediat tel. 
0788/165703,232808 0745/302200. (Fiesta Nora)

Vând ap. 2 camere (03)
• zona Zunflreecu, balcon închis, et. 1, 
contorizări, parchet interfon, preț 870 mii. neg, 
tel. 0726/710903. (Prima- Invest)
• zor- Gojdu, contorizări, balcon închis, et 1, 
preț 850 mii, neg, tel.0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• zona L Maniu, et 3, dec, contorizări, parchet 
54 mp, balcon închis, gresie, faianță preț 950 mii, 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Dada, ușă metalică parchet modern, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 17300 euro, 
tel. 0721/815781. (Prima -Invest)
• zona L u, et2 din 4, dec, contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 1,15 mid. lei, tel. 206003, 
218234, seara. (Mimason)
• Hu ra M6/t dec, 53 mp, preț 53.000RON, 
neg, tel. 718833,0745/093073. Partener)
• Huiedoara, zona IM, centrală termică nouă 
faianță gresie, balcon închis, preț 60.000 RON, 
tel. 718833,0745/376077. (Partener)

• zona Astoria, decomandate, cu centrală 
termică balcon închis, parchet faianță vedere 
spre Eminescu, fără modificări, preț 87.000 RON, 
tel. 0788-165702,232809. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu ST 50 mp, contorizări, modificări 
la bucătărie, gresie, faianță parchet, balcon 
închis, vedere în 2 părți, apartament bine 
întreținut preț 87.000 RON, tel. 0788-165704, 
232808 0788-165703. (Fiesta Nora)
• zona Bălcescu, 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 bale, ocupabil în 24 ore, preț 65.500 RON, tel. 
232809,0788165702 (Fiesta Nora)
• zona Dec decomandate, termopan, 
parchet gresie, faianță ușă stejar, apometre, 
gaz 2 locuri, preț 110.000 RON, tel. 0788165703, 
232808,0788165702. (Fiesta Nora)
• zonă centrată dec., et 2, contorizări, parchet 
56 mp, balcon, interfon, preț 1,1 mid. lei, neg, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
•zona Dorobuți, contorizări, dec, balcon mare, 
et intermediar, preț 28500 euro, neg, tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• zona L Manki, 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 modeme, 
ocupabil imediat tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
• zona piuă et 2, dec, apometre, gaz 2 focuri, 
parchet bloc cărămidă preț 110.000 RON, tel. 
0721/055313. (Prima-lnvest)
• ugent! Zona Mcro 15, 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)
• ugenti Zona L Corvin, decomandate, 
contorizări, parchet gresie, faianță deosebit 
amenajat șl modificai, preț 109500 RON, tel. 
0723/251498 232808,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona pi^d, bloc de cărămidă etaj 2, balcon tip 
lojă debara, boxă mare lasubsol, decomandate, 
parchet, contorizări, fără modificări, ocupabil 
imediat, preț 31.000 euro, tel. 232809, 
0723/251498 (Fiesta Nora)
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă, modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256 (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mii, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•zonăcontra#,împă ui Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).

•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28000 euro, 
neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000) 
•zona Ucro 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii, neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu. etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985258 (Rocan 
3000)
•zonă centrată, I. Creangă et. 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
• ugent, tn 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, ki zona M. Viteazul, decomandate, 
balcon închis, apometre. gaz 2 focuri. Preț nego
ciabil. Tel. 0254/231212, 0740013971. (Garant 
Consulting)
• urgent, fei 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)
• ujert, fel zona Al. Moților, et 3, faianță gresie, 
centrală termică Preț 75000 RON, tel. 221.712; 
0724/305661. (Garant Consulting)
• urgent fel zona bd. I. Maniu, etaj intermediar, 
semidecomandat faianță gresie, centrală 
termică balcon. Preț 120000 RON, tel. 221.712; 
0724/305.661. (Garant consulting)

• urgent fel zona Dorobanți, parter, decoman
date, contorizări. Preț 130000 RON negociabil. 
Tel. 221.712; 0724/305.661. (Garant Consulting)
• Dadă 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786578. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• Zamfiroscu, decomandată et bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, decomandată et bun, parchet gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•decomandată firing, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei. neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
•Aleea Crișdd, semidec, et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță termopan, balcon închis. Preț 
neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 

•etaj 8 circuit gresie, faianță balcon închis, 
contorizări, bine intreținut Zamfirescu, preț 980 
mii. lei, tel. 223400,0724/169303. (Casa Betania) 
■etaj 8 decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet bine întreținut zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg,, tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)
•etaj 8 balcon închis, contorizări, gresie, faianță 
bine intreținut zona Aleea Pescarilor, preț 970 
mii. lei, neg, tel. 223400, 0743/103622, 
0720/387896. (Casa Betania)
•semidec, zona Uzo, et 1, apometre, gaz contor
izat gresie, faianță balcon închis, preț 540 mii, 
neg, tel. 228540,0745/653531. (Ella)
•dec, zona Bejan, et intermediar, fără mari 
îmbunătățiri, preț 340 mii, neg, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
■zona Bălcescu, et 2, apometre, gaz contorizat 2 
focuri, faianță balcon mare închis, parchet 
zugrăvit proaspăt ocupabil imediat preț 800 mii, 
neg, tel. 228540,0745/653.531. (Ella) 
•semidec, zona imp. Traian, parchet gresie, 
faianță balcon mare, apometre, gaz contorizat, 
preț 890 mii, neg, tel. 228540,0745/653531. (Ella) 
•in circuit, zona b-dul Dacia, gaz contorizat 
apometre, parchet balcon închis, faianță bloc 
cărămidă preț 850 mii, neg, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)

•zona L Maniu, et. 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt, vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg, telefon 0745/253662. (Evrika) 
•zona Zanrfbescu, decomandate, et. 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• da* le, cărămidă gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona b<U Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat, preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• zona Micro, semidec, modificat faianță 
gresie, centrală termică, rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț 520 miL 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 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 Bălcescu, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet merită văzut. 
Preț 77.000 RON/770 mii. neg. Tel. 0745/666447. 
(RuDin’s Home)
• zona diacului, 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)
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Tâmplarie lemn stratificat cu geam termopan
Agi ament tehnic nr. 007-02/282-2005

Caracteristici:
- lemn molid, stejar sau meranti tri-stra- 
tificat, umiditate 10-12%
- etanșeitate pe 2 rânduri de garnituri
- închidere multipunct cu feronerie roto
- geam termoizolant 4-16-4 mm
- finisaje cu grunduri șl lacuri pe bază de 
apă rezistente la intemperii și ultraviolete

Obloane din lemn cm lamele
mobile sau fixe

• zonă centra#, etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 103.000 RON/1,030 mid. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’S Home)
• zonăiMracentiriă vedere la cetate, modificat 
st 65 mp, 2 balcoane, parchet nou, merită văzut 
etaj intermediar. 125.000 RON/1,250 mid. neg. 
0745/666447/0727744523. (Rubin'S Home)
• zona A. Armatei, balcon închis, gresie, faianță 
parchet lamelar, living, contorizări. Preț 
68.000RON/680 mil.(Rubin’s Home)
• Mut Dada, circuit bloc de cărămidă parter, 
balcon închis, amenajat ultramodern. Preț 
77J300.RON/770 mii. 0740/232043, (Rubiris Home) 
•semidecomandata, zona împăratul Traian, preț 
900 milioane lei, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
•decomandate, IBiacidd, gresie, faianță, par
chet lamelar, lavabil, balcon închis, L020 mid. lei, 
neg. 0723/829060,0746/891619.  (Eurobusiness) 
•siver 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) 
•decomandate, etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1,250 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande) 

•semidecomandat^ contatzări, 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)
•wgent 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, In Circuit balcon închis, faianță 
gresie, zugrăvit, preț 43.000 RON, tel. 718833, 
0745/376077. (Partener)
• Huiedoara, semidec, jaluzele exterioare, par
chet, preț 20.000. Tel. 718833, 0740/130413. 
(Partener)
• Huiedoara, zonă ultracentrală dec., centrală 
termică faianță gresie, preț 86.000 RON, tel. 
718833,0745/093073. (Partener)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zonă buri, în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika)
• ugent, zonă bună plata imediat, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)
• ugent zonă bună plata imediat tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)
•zona L Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări șl modificări, centrală termică ter
mopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

Tel ./f ax:
0254/230.431

Mobil: 0744/219.348
(24905)

SUGESTII LA CUMPĂRAREA UNUI AUTOVEHICUL

Funcționarea maiorului. Dupâ ce motorul s-a încâlzit 
GKcahreazfi puternic limp da a sacundâ Motorul ar trebui ri acea- 
tem» rafM forti zgomote

TrOCUtul ITM^iniî, lnterasaazâ*to ce tip de benzină folosea 

fostul proprietar. »Ra ce reparahi a sufeSt mașinal

VurifkxHm amofHzxxirelor. ^pâsaji cu forfâ in bbIs pat™ 
cocuri alemajinli. Daoâ observnji un tangaj, în»amrri ca amorfi - 
zoo rele trebuie înlocuite.

Documentul de vânzare. Este necesar sS cerafî un ctaco- 
rant âs vânzare {factarfl iau dhiKmlQ fiscală insolite de bon de 
cari) Cu data cumpărării, denumim agentului ecanomiG, denu
mirea produsului, valoarea. precum p garanția ii condițiile Be 
garante conform legiilc^ei In vigoare.

moscate. Dupâ ce majina a fost tavitfi, este dificil 
ta proprietarul sS o repare perfect |l ri a vopsească tn aceeași 
culoare. Aga cB, înainte de a «B decide ri cumpfirali o maiinâ, 
analizat!-o cu atenjte, din toata unghiurile si de la diriCtate diferite. 

Timp atenție. Cele mai multe persoane var încerca ri vâ 
spunâ c<5 no ws|î gQsi mâine aceasffl mașinâ la același preț sau câ 
un dt cumpfirOtor o va cumpâra. Cu cat câutafi mai mult ți cu 
atente, cu criât avufi mai mari sanie sfi gâsih ce vfl doriți.

Avui condiționat. Dacâ majina are aer condițional, ta 
diteva secunde de la pornire, aerul ar trebui ri dfivinâ foarte rece, 
nu doar mai rece. Mu ar trebui sfi m auBfi zgomote puternice în 
Timpul fonefrcnârii

S

DBVA, •TR. ANflMONBLORg NR1

Nivelul uleiului. DacD nivalul ulsiuluf aM Jc8zut, ..te poziltSI 
co mațîna ti consum* mult ulm.

Consumul motorului. WM galul de eșapament Rugaji 
pe cineva ri pom ea se 5 motorul țî dupâ ofiteva minute s& apese pe 
accelerație (4000 - 4500 rpm|, limp de 2 - 3 secunde. Dacd 
□re Gwloarva neagrfi InieamnS ofi motorul consuni muta Eenzinfl. 

Alte vwificfiri. Verificaji ejctoartMHiful, frânele. Afenjie ta scur
gerile ide ulei, ta starea bateriei de oeumufaton.

Starea u$ilor. u><l« cam nu se al trwaza perfect pot indica fbptal 
câ vehiculul a fost accidentat.

Pnoioctoore. Verifice^ ea ecranele proieutoardor iB nu lie 
♦porte țî s& fonefionezo corect.

Pneurile. Controla^ starea pneurilor |l eroziunea lori

IACuI țofoflllui. Docâ locul șoferului wile prea deformai, 
mașina are mdfl fâtametri ta bord.

A u t o r o m

83 36 90 
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04 40 34

SIGURANȚA Și PUNCTUALITATE!

RECLAME
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• ama bduL N. Bălcescu, et 3, cărămidă, 
centrală, parchet, ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrlka) 
•ama Dorobatțl, et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată, preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika) 
•zona Progreiul et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 14 mid. 
lei, negociabil, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ama G Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et. 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, tel. 0745/253662. (Evrika)
• ama Prograsul 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)
•ama G. Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet, 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1,350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală Hațeg, dec., 2 băi, gresie, faianță 
instant apă caldă preț 39.000 euro, tel, 718833, 
0740/130413. (Partener)
• urgent, decomandate, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg., tel. 0726/826624. (Temporls)
• zona L Manta, dec., parchet contorizări, bloc 
de cărămidă et. 1, preț 1,2 mid. lei, neg., tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• dec, contorizări, beci, balcon închis, central, 
preț 1,2 mid. lei, neg., tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• zona Bălcescu, termopan, gresie, faianță 
moderne, parchet lamelar, balcon închis, 
ocupabil imediat, preț 31.000 euro, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• urgent! 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 
1,250 mid, neg, tel. 0742/019418 (Prima- Invest)
• dec, hol central, balcon închis cu termopan, 
contorizări, mobilă dormitor nouă ocupabil ime
diat 103.000 RON, 0740/210780.(Prima-lnvest)
• zonă centrală l. 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. 228540,0745/653.531. (Ella)
• dec, zona Mărăști, 2 băi, 2 balcoane, bucătărie 
modificată gresie, faianță instalații sanitare noi, 
ușă metalică vedere în trei părți, sau schimb cu 
ap. 2 camere, 1.400 mid, neg., tel. 228.540, 
0745/653.531. (Ella)
• urgent, in zona Gojdu, decomandate, balcon, 
hol central, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
gresie, faianță parchet Preț 37000 euro. Tel.. 
0254/231212,0740013971. (Garant Consulting)
• urgent In zona Scărișoara, etaj intermediar, 
contorizări (apă gaz, căldură). Preț 26000 euro. 
0254/231212,0740013971. (Garant Consulting)
• urgent In zona Bălcescu, dec., etaj interme
diar, balcon, apometre, gaz 2 focuri, parchet Tel. 
0254/231212,0740013971, (Garant Consulting)
• urgent în 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)
• Str. 1 Decembrie, modificat, termopan, gresie, 
faianță balcon de 10 m, ST=65 m. Preț 
40000euro. Tel. 0745666447. (Rubin's Home)
• zona Scărișoara,etai intermediar, amenajat 
termopan, gresie, faianță centrală termică 
parchet lamelar, merita văzut Preț 80.000 
RON/800 mii. neg. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• zonă idtracentraH, etaj 3, centrală termică 
parchet gresie, faianță Preț 135.000 RON/1350 
mii. neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home) 
•decomandat idtracentral împăratul Traian, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)
•decomandata, ntr 1 Decembrie, ame
najat gresie, faianță termopan, contorizat total, 
preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)
•zona Mnondut decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, bale, 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 I Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei, neg. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis)
• zonă cantata Hunedoara, semidec., centrală 
termică balcon închis, gresie, faianță parchet, 
preț 7.0000 RON, 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)

• zona macului, dec., modificat living, 2 băl, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut et 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dec, centrală termică parchet în 
camere, 2 băl, contorizări, balcon, et 1, preț 1580 
mid., tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
■ zona i teu 2 băl, 2 balcoane, contorizări, 
repartitoare, bucătărie mare, hol central, 
interfon, preț 140.000 RON, tel. 224.296; 
0788361.782 (Garant Consulting)
• zona A. lancu, 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
parchet melaminat bucătărie mare, camere cu 
parchet, preț 190.000 RON, tel. 224.296; 
0788361.782. (Garant Consulting) 
•decomandata, zona Dorobanți, etaj 1,2 grupuri 
sanitare, 2 balcoane, centrală termică, suprafață 
120 mp, preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 
0741/709939,0746/891619. (Eurobusiness)
• zona IX. Caragl .parchet, 2 băl, 2 balcoane, 
et 3, st 96 mp, contorizări, preț M mid. lei, neg, 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Progreoul parchet 2 băl, 2 balcoane, 
vedere spre cetate, st 98 mp, contorizări, preț 14 
mid. neg., tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zonă centrată Hunedoara dec., centrală 
termică faianță gresie, Interfon, preț 85.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)
• zona Emlneecu, bloc de cărămidă etaj 1, 
decomandate, 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)

Cumpăr case vile (14)
•to Dm sau împrejurimi, cu grădină șl curte, o- 
fer plata Imediat Telefoane 211587,0745/253662 
(Evrika)
• urgent, cu plata Imediat, casă cu grădină în 
Deva sau Simeriă tel. 215212 (Prima-lnvest)

Vând case de vacanța (15)
•ta OnnindM, st 1200 mp, livadă anexe, 
magazie, acces auto, preț 380 mil. neg, tel. 
228540.0722/566.938 (Ella)

Vând case la țara (17)
•zona Săntuhahn, 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 Bănău, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, neg. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zona Lttnlc, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii, lei, negociabil. Tel. 235019,0727/707880. 
(Casa de Vis)
•zona Dobra, 2 camere, hol, cămară proiect 
pentru o altă casă preț 550 mii. lei, negociabil. 
Tel.235019,0724/508610. (Casa de Vis)
•zona Bălța, 2 camere, cămară hol închis, anexe, 
curte, grădină 20 ari, preț 200 mii. lei. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)

Vând case, vile (13)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
•ta zonă bună de preferință et intermediar, se 
oferă prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika) 
• zona Dada, Micro 15, Progresul, Dorobanți, 
împăratul Traian, la prețul piețfei și cu plata 
imediat, tel. 0745/ 302200, 232808. 0788/165703. 
(Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)

•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)
• In Deva, zonă centrală 2 cam, bucătărie, baie, 
cămară curte, grădină st 500 mp. sc. 90 mp. 
75.000 euro neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’S 
Home)
• In Deva, P+E+M, zona Cetății, construcție 
recentă teren 1,200 mp. Poziție frumoasă Preț 
77.000 euro. Tel. 0740/232043. (Rubin’s Home)
• zona vm Hol, living, 2 dormitoare, bucătărie, 
baie, garaj, beci, terasă cu gresie, parchet 
laminat, gresie, faianță C.T, toate model nou, 
curte, livadă sc 130 mp, st 1250 mp, preț 75.000 
euro, neg, tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Lk. de Chimie, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, c.t, curte, grădină st 748 mp, sc 
120 mp, preț 80.000 euro, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• zonăauperite, D+P+l, 1000 mp, construcție tip 
1980, 5 camere, bucătărie, 2 băi, ocupabllă 
imediat preț 130.000 euro, tel. 0740/173103. 
(Mimason)
• zona EVSdrescu, de protocol, piscină ideală 
pt împrejurări deosebite, preț 150.000 euro, tel. 
0740/173103. (Mimason)
•zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1) 
•Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
neg., tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•zona Căhigăreni, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mili
arde. lei, 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
centrală st 400 mp, preț 68.000 euro, neg., tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•Deva, 2004, parter+mansardă 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118000 euro, neg, tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• Hunedoara • zona Chizld, 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. 
224.296; 0788361.782. (Garant Consulting)
• zona Cătagtari, p+1, șaraj, pivniță spălătorie, 
parter cu baie+bucătarie+2 cam, et 1 cu 3 
camere, baie, terasă sc 100 mp, st 400 mp, preț 
54Q.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. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•Deva, p+1, p • garaj, 1 cameră baie, bucătărie, 
cămară pivniță 2 băi cu jacuzi, terasă 60 mp, ct 
nouă garaj dublu, intrare separată la mansardă 
sc 140 mp, p+m st.600 mp, construcție foarte 
modernă preț 118000 euro, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•zona Zăvoi 2 camere, bucătărie, baie, camere 
5x4, cămară centrală termică, canalizare, 
calorifere noi gresie, faiănță st 150 mp, preț 
1550 mid., tel. 228540,0722/ta,938 (Ella)

• 4 cameră bucătărie, baie, gaz, apă canalizare, 
garaj, curte, grădină 760 mp, preț 85.000 euro, 
tel. 07227564004. (Prima-lnvest)
•3 camera, 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)
• tn Deva, 4 camere, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț85.000 euro, neg, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• urgent, casă cu ptbM, în Deva sau Simeriă 
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 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)
• Hunedoara, 4 camere, sobe teracotă boiler pe 
gaz, baie, bucătărie, preț 120.000 RON, tel. 
718833,0745/093073. (Partener)
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•8 km de la Simerla, casă de cărămidă 2 ca
mere, pivniță șură anexe, curte, grădină 980 
mp+ 5 ari separate, renovată recent camere po
dite, zugrăvită lavabil, gard de piatră sobe 
teracotă 400 mii, tel. 228540,0722/566.938. (Ella) 
•zona Dobra, 3 camere, baie, hol, bucătărie, 
anexe, grajd, 1 ha pământ arabil +1 ha livadă 
sobe de teracotă podele, fântână acces cu 
mașina la drum, preț 720 mii., tel. 228.540, 
0745/653531. (Ella)
•10 km Slmeria, 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)
■la 5 km de Deva, 2camere+2 camere nefinsate, 
baie, bucătărie, apă caldă (instant), hidrofor, st 
1600 mp, preț 850 mid. neg., tel 228540, 
0722/566.938 (Ella)
• Luncolu de Jos, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 2.600 mp, preț 500 mil, neg, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
•la 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
•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. (Evrikal

Vând teren (21)
• ta Dna și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662 (Evrika)

• ki Zăvoi fs 165 m (mai jos de casa galbenă), 
preț 23 euro/mp, tel. 0740/173103. (Mimason)
• Intravian, 1200 mp, fs 15 m, Intabulat în CF și 
500 mp scos din circuitul agricol, facilități în 
apropiere, zona Vulcan, preț 15 euro/mp, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona CJL RomHL 2560 mp, fs 20 m, facilități: 
curent gaz, canalizare la 50 m, preț 24 euro/mp, 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Ceangăi loc de casă 715 mp, fs 10 m, preț 
37.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (Mimason)
• h. Mintia la DN7, cu deschidere 175 m, gaz, 
apă, curent preț 65 euro/mp, tel. 0740/173103. 
(Mimason)
• 4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, f.s. 
245 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, tel. 
0745.411449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•k Iknpa, 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)
• parale de teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent preț 10.000 euro parcela neg., tel. 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
•Deva, 2800 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Shneria, la DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția Imobiliară Nr. 1)
•la 5 km de Deva st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent preț 15 euro mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Irravtlan, 2156 mp, fs 22 m, acces din 2 părți la 
DN7, în Vețel, preț 9 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• teren Intravilan, 1000 mp, zona Cetate - Deva 
toate utilitățile, preț 12 euro/mp, neg., tel. 
718833,0745/093073.(Partener)
• intravian, 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)

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170, 233.180
Fax: 224.560,
www.slmel.ro, simt ib>- t.ro

Mobilier de apartament,
— -- Mobilier de birou, 
uși PORTA ——
— Tapițerii, Camere de

tineret
(24969)

• Intravilan, zona Zăvoi st. 1,500 mp, fs. 15 m. 
Preț 25 euro mp, neg. Tel. 0745/666447, (Rubln’s 
Home)
• Intravian, 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)
o Intravian, zona DN 7, st 3300, fs. 50 mp, apă 
gaz, curent toate facilitățile, preț 24 euro mp, 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)

• tatravSan, zona prelungirea Vulcan, st 5,200 
mp, fs 140 m, se parcelează Preț 8 euro mp. Tel. 
0745666447. (Rubin's Home)
•tatawlten te 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) 
•Intravilan, 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 koi 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) 
•Intravian, 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 între 
Sîntandrei și Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0740/914688; 
0724/169303. (Casa Betania)
•tatravfan, 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)
•Intravian, st 2.000 mp, front stradal 16 metri, 
apă curent electric, gaz metan, la 5 km de Deva 
preț 15 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Intravian, zona Zăvoi st 9000, parcelat, apă 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, tel. 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• Intravflan, zona Zi l st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, tel. 0724-620358. (Rocan 3000)
• Intravian, zona Zăvoi st 1040 mp, fs 13 mp, apă 
gaz, curent, canalizare, ideal pentru construcție 
de casă preț 26000 euro, tel. 0724-620358 (Rocan 
3000)
• Intravian, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă, curent, gaz, docu
mentație lăzi, preț 15 euro/mp, tel. 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• Intravian, ft 2000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent, canalizare, ideal pentru construcție 
hale Industriale, producție, preț 20 euro/mp, tel. 
0724-620358 (Rocan 3000)
• zona Zăvoi Intravilan, ST 461 mp. Tel. 235019, 
0724/508610. (Casa de VIS)
• contai Deva, st 375 mp, toate utilitățile, preț 
21.000 euro neg., 718833,0745/093073. (Partener)
• ugere, Intravian, 1800 mp, fs 15 m, facilități 
apă gaz, curent, zona Zăvoi, preț 23 euro/mp, 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

Cumpâr teren (22)
•cunpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc. Tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• ugere, 51tara, intravilan, la șosea, Deva sau 
împrejurimi, plata imediat tel. 215212. (Prima- 
lnvest)

Vând spații comerciale (25)
• vând societate comercială 420 mp, piață Da
dă hală comercială deosebită preț deosebit 
posibilități rate. Tel. 0723/419974. (Casa Grande)
• zonă contate, «t 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)
• zona RomsRva, 140 mp, apă canalizare, preț 
55.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (Mimason)
• zonă șemfcentrta, 420 mp, construcție 
BCA+lemn, mansardă neterminată gaz, apă 
curent, preț 65.000 euro, neg., tel. 0740/173103. 
(Mimason)
• bar ai ferate, zona Poliția jud, sc 76 mp, teren 
proprietate, gaz, apă canalizare, s 260 mp, preț 
43.000 euro, neg., tel. 0740/173103, 206003. 
(Mimason)
• zonă taracontata - Hunedoara, 50 mp, uși 
termopan, jaluzele int, preț 33.000 euro, neg., tel. 
718833,0721/839624. (Partener)

Alte imobile (27)
• fermă Ungă 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 tuftaca Hunedoara, PENSIUNE: p+2+M,
4 dormitoare, living mare, bucătărie, 2 băl, 2 
terase, mansardă pivniță sc ■ 124 mp pe nivel, st
■ 9800 mp, plsdnă curte betonată preț 300.000 
euro, neg., tel. 718833. (Partener)
■ hta producție, 220 mp, Deva, cu platformă be
tonată 150 mp, curent trifazic, toate facilitățile, 
preț 95.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

Chirii imobile (29)

•ofer spre închiriere sau vindem spațiu comer
cial, s 250 mp, zonă centrală amenajat la cheie, 
totul nou, preț neg. Tel. 0726/523833, 0741/ 
070106. (Eurobusiness)
•oferim spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală zona depozitelor, prețuri neg. Tel. 
0726/523833,0741/070108 (Eurobusiness)
•ofer spre închiriere spațiu corn., suprafață de 
250 mp, totul nou, gresie, faianță termopan, 
centrală termică pretabil pentru sediu firmă 
depozit restaurant preț 1800 euro. negociabil. 
Tel. 0741/070106,0726/523833, (Eurobusiness)

• ofer ta regim hotelor cameră mobilată în 
Deva preț 700.000 lei/zl, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• ofer sp^lu comercial 22 mp, cameră+bale, 
parter, zona piață Deva, amenajat occidental, 
preț 150 euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest)
• ofer garaontert complet te , aragaz, 
frigider, contorizări, zona Al. Satum, preț 90 
euro/lună, tel. 0742/290024. (Prima-lnvest)
•ofer pontau închiriere garsonieră dec., complet 
mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ lună 
Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
mo caute urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat garanție, reducere cu 50% a comisionului. 
Rugăm seriozitate. Tel. 235208 0721/ 985256, 
0721/744514,0724/620358 (Rocan 3000)
•ofer pontau 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)

o zona Homo# s 100 mp, 4 încăperi, 2 grupuri 
sanitare, gresie, faianță, termopan, preț 350 
euro/lună neg., tel. 206003, 0740/173103. 
(Mimason)
• zona Băl ku Nou, 30 mp, pretabil sediu,
birouri, cabinet preț 6 mii. lei/lună tel. 
0745/640725. (Mimason) f
o ani LCreangt, mp, amenajat pentru ABC, 
preț 80 euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason) 
•oul garaorieră sau ap. 2 camere, (ne)mobilat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika) ,
• ofer In regim hotelier cameră mobilată ta 
Deva 700.000 lei/zl, 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 șl utilat cu ■ 
aragaz, frigider, b-dul Dacia 130 euro/lună Tel. 
0724/169303,0743/103622. (Casa Betania)
• cai spațiu de închiriat zona b-dul Decebaf 
sau 1 Decembrie, St=50 mp maxim, amenajat 
sau ne amenajat pe perioadă lungă de timp. Ofer 
prețul pieței. Tel. 0745666447. (Rubin’s Home) ,
• hrchhtezta 2 camere, zona Dada etaj Inter: 
medlar, mobilat contorizări, repartitoare, gresie*, 
faianță parchet, ușă de lemn, frigider, aragaz, 
Preț 100 euro/lună 0745666447. (Rubin's Home)

• garaonferă, moi zona Ștrand, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr.l) 7
• 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. 1J
• utament 2 camere, zonă ultracentrală, 
vedere spre BCR, decomandate, centrală 
termică mobilat și utilat, stare bună preț 150E 
euro, negociabil, tel. 0788-165703,0788-165702. 
(Fiesta Nora)
• ofer ap. 2 camere, zonă ultracentrală deco
mandate, centrală termică mobilat și utilat 
stare bună preț 150 euro, negociabil, tel., 
0788/165703,0788/165702. (Fiesta Nora)

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

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

Anunțurile de 
mică publicitate 
sunt gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

în conformitate cu Legea nr.219/1998 privind regimul 
concesiunilor și cu H.C.L. nr.l 1/1994, H.C.l. nr. 
89/2000 și H.C.L. nr. 89/2005, Primăria Municipiului 
Orăștia organizează, în data de 31.O8.2OO5, ora 10, la 
sediul din Piața A. Vlaicu, nr. 3, licitație publică deschisă 
privind concesionarea unor parcele de teren cu destinația

construcție locuințe, după cum urmează:
- sir. Dr. I. Mihu - 1 parcelă
- str. Dealul Mic . locația 1 -14 parcele

. locația 2 - 4 parcele
înscrierea persoanelor fizice și juridice interesate, precum și vânzarea de către 
organizator a documentației de licitație vor avea foc până în preziua licitației, 
ora 12.
Informații suplimentare se pot obține la Direcția tehnică sau la telefonul 
0254/241015.

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

economii pe perioadă d ninată în 
cadrul biroului contabilrtate-patrimoniu.

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

Informații lei. 0254-23640/ interior 412 
înscrierile se fac până în data de 12.08.05.

(27745)
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Având peste 100 de ani de experiența mondiala in domeniul tutunului si a produselor dm tutun, British American E&bacso este 
prezenta in 180 de tari. Cu un portofoliu de 320 de mărci, suntem lideri de piața in mat mult de 50 de tari si produceiiBfote «a «n 

miliard de tigarele. Afacerea noastre susținuta de mai mult de 90000 de angajați la nivel mondial.
Succes, prezenta globala si creștere continua acesta este British American Tobacco. 

ÎNTERBRAN’DS MARKETING & DISTRIBUTION SRL Distribuitorul exclusiv al produscloi 
BRITISH AMERICAN TOBACCO cauta candidați dinamici si ambițioși pcntiu unnatoarea pozitfci
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AGENT COMERCIAL
(in sistem cu lin are imediata) eu domiciliul im

CARAxNSE
Cerințe minime:
• Minim studii medii
• Cimoslinte de utilizare a calculatorului (Windows. MSOfHcc)
• Excelente abil iuti de comunicare
« Orientare către dient
• Abilitați de lucru in echipa
• Disponibil pentru un program flexibil
• Permis de conducere categoria cel puțin un an vechime

ir BAXtn magazine 
di» punct de vedere 
Titona. frecventa dâ • 

vizitate, expunere ii materiale puShcitare
• Mealasena iți imhunUsaârea isfatid cu etisiifii 
. Mcrmacrea m actualizarea de date

D»ea sunteti interesași, va rugam sa trimiteri o scrisoare de in nmimum 7 aiile
de la apariția anuntalui. in atenția departamentului de ResurseItoians, la imnatoarea adresa;

Macul Roșu 1-3. sector 1. București sau ia fax: (G21) 2 HI 09.73. e-iOâîl m corn
amtlidaiu fi ctmtactad pentru interii».
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Vând ap. 2 camere (03) Vând locuri de veci (23)
• 2 ipartamaih a 2 camere, tn comuna Ilia, preț 
negociabil. Tel. 0724/523823, 0724/065448, fax 
0254/282375, dupâ ora 17.
• dreult, parchet, gresie, faianță, lavabil, 
ocupabll Imediat, Bdul Dacia, Deva, preț 800 
milioane lei, negociabil. Tel. 0745/039628
• decomandate, Den. Bdul lullu Manlu, etaj 
Intermediar, parchet, balcon închis, complet 
contorizat, 54 mp, preț 980 milioane lei. Tel. 
0726/710903.
• decomandata, modMcat, modernizat liber, 56 
mp, Deva, zona Liliacului, preț 1 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0745/266071. ,

‘a Den, Bâleracu, etaj 5 din 10, semldecoman- 
Sate, contorizări, fără îmbunătățiri, ocupabil 
imediat preț 82.000 ron. Tel. 224296,0720/747359, 
0788*361782.
• Den, Bdul Decebal, bl. 22, supercentral, preț 
M mid. lei, negociabil. Tel. 219674,0724/848493.
• Den, Bdul Decebal, decomandate, reparti
toare, gaz contorizat gresie, faianță, etaj 6, 
lângă farmacie, preț 1300 mid lei, negociabil. Tel. 
217413,229783.
• Den, confort 1, etaj 1, Str. Crizantemelor, M3, 
contorizări, preț 1,1 mid. lei. Tel. 223336.
• Don, Dojdu, parter, cu balcon, semidecoman- 
date, fără îmbunătățiri, preț 830 milioane lei. Tel. 
224296,0788/361782.
• idbacentrat parter, curte interioară, Deva. Tel. 
218660.
• iigent decomandate, 60 mp, centrală 
termică, superb, garaj, zona parc Deva, preț 
37.000 euro, negociabil. Tel. 0745/888619.

• vând cavou în cimitirul din str. M. Eminescu, 
preț avantajos. Tel. 225780.

Vând alte imobile (27)
• vând temă 5 grajduri. 3 în stare bună căi 
acces și curte betonate, fa 12 km de Deva, 4 ha 
teren. Tel. 0721/777277.

(mobile chirii (29)

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

• ofer petnni închiriere garsonieră complet 
mobilată contorizări, Devă preț 90 euro/lună 
Tel. 0722/564004.
• ofer spre închiriere apartament 3 camere 
decomandate, Devă zona ultracentrală etaj 2, 
complet mobilat și utilat centrală temlcă 
balcon, 2 băi, superb, preț 180 euro/lună Tel. 
0726/710903.
• ofer spre închiriere unei singure firme 4 birouri 
elegante, etaj 1, ultracentral, grup social, 
centrală termică proprie, preț avantajos. Tel. 
0745/096675,0744/561810.

Vând ap. 3 camere (05)

• oferim avantajos spnțil de depozitare sau 
producție (Inâlttn ha 12m)tnOf*rte, 
cu toate fadlltâțile, prețuri atractive. Tel 
0254/244101 sau 0724/044896.

• decomandate, hol central, îmbunătățiri, 
modificări, contorizări, Al. Păcii, etaj 2, preț 1,5 
mid. Tel. 213244,0741/154394.
• decomandate, vedere în 2 părți, 2 balcoane, 98 
mp, etaj 1, zonă centrală, preț negociabil. Tel. 
228615.
• Deva, zona Progresului. Tel. 0724/106136, 
230557,217469, după ora 12.
• geamuri tennopan, ultramodern, zona Hotel 
Deva, rog seriozitate. Tel. 0745/079659,234415.
• Skneria, central, decomandate, preț 115.000 
ron.T»1 «wwn

Auto românești (36)
• vând Dada Solenza Scala puțin rulată 5000 
km, af 2003, cu îmbunătățiri, preț 6300 euro, 
negociabil. Tel. 224200,0723/857522.
• vând Super Nova model Rapsodia, af 2002, 
unic proprietar, mașină de garaj. Tel. 
0744/125690.

Auto străine (37)

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, 2 băi, balcon închis, contorizări, 
gaz, apometre, etaj 3 din 4, zona Liliacului, preț

, 140.000 ron. Tel. 0766/788251.
I • decomandate, 2 balcoane, 2 băi, centrală 

termică, instalații sanitare noi, multiple 
îmbunătățiri, 120 mp, etaj 1 din 4, Deva, str. 
Carpați, preț 1,7 mid. lei. Tel. 0745/084616.
• Deva, zaiâ centrală, decomandate, etaj 2, 

parchet, 2 băi, 2 balcoane, 94 mp, contorizări 
complete, fără îmbunătățiri, preț lj mid. lei. Tel. 
0726/710903.

• vând Clelo, af 1997,100.000 km la bord, stare 
foarte bună preț avantajos. Tel. 0744/310808, 
0788/245426.
• vând Daewoo Cielo, af 2002, original, unic 
proprietar, 19.000 km, carte service, ireproșabil. 
Tel. 0723/270348
• vând Opel Vectra 1,6 i, gri metalizat, 5 uși, 
stare foarte bună închidere centralizată 
alarmă preț negociabil. Tel. 0722/376825.

Microbuze. Dube (38)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• vând <M>ttă Iveco 50C13 Turbo Daily, at 2000, 
oglinzi electrice încălzite, cârlig de remorcă, 
radiocasetofon, alarmă închidere centralizată 
preț negociabil. Tel. 0722/314123.

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

Vând case, vile (13)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând candelabni 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 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 cusut Singer, stare perfectă 
de funcționare. Tel. 213908, Deva.
• vând mașină de spălat fabricație rusească 
cuvă plastic, capacitate 100 ■ 150 litri, cu suport 
metalic. Tel. 22002F

• societate cometdaiă angajaed 
conducători auto cat 8, C, E, muncitori 
rwoMcațL informații la teL 0254/211300.

• todciitt conwrcHt anga|MxA dkvctor 
•cononwc, contioii wkntmi (xiihb* 
salariu mothrant infomM la tai. 
0254*21000

Oecese (75)

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

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

• vândjuntod în Banpotoc. Tel. 261013.
• vând porc Marele alb, 180 kg, și purcei 10 
săptămâni. Tel. 0744/611145.
• vând vacă Holstein, vârsta 6,5 ani, în locali
tatea Sântuhalm, nr. 32. Tel. 210877

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând aparat pentru măsurat glicemia, marca 
Accu Cher, nou, nemțesc cu 100 bucăți teste. Tel. 
230253.

Altele (61)
• vând cea* de mână Doxa, perfectă 
funcționare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ciberari Aurel. Se declară nul.

Licitații (64)
• Consiliul loca, ui comunei Dobra organizează 
în data de 18.08.2005, ora 10, licitație publică 
pentru închirierea spațiului din clădirea fostei 
stații de autobuz din localitatea Stâncești, 
pentru amenajarea unui punct alimentar. Tel. 
0254/283241.

Apeluri (65)

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

Prestări servicii (72)
• evaluator autorizat evaluez imobile, spații de 
producție, hale, spații comerciale, societăți 
comerciale, divizări. Tel. 0726/718505, 
0254/212167.

• 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.

Conducerea și cadrele Inspectoratului de Poliție al 
Județului Hunedoara își exprimă profundul regret pentru 
greaua pierdere pe care au suferit-o familia și rudele, dar și 
Poliția Română, a celui care a fost agent-șef adjunct de 
Poliție

POPA ADRIAN
Polițiștii hunedoreni aduc un pios omagiu în fața nemuririi 
sale și familiei îndoliate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

DIRECȚIA SILVICĂ DEVA
Organizează

LICITAȚIE DE MASĂ LEMNOASĂ 

producția anului 2005

Licitația este de tip închis ți va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 10, în data de 11.08.2005, ora 10,00, pentru 
masâ lemnoasâ tasonatfi și prestâri servicii de exploatare.
Volumul total de masâ lemnoasfi fasonatâ care se licitează este de 4021,3 mc aparținând următoarelor grupe de specii:

Cireș 97,06 mc - Fag 772 mc
Gorun 342,4 mc • Tei 25 mc
D.T. 1213,0 mc - Larice 100 mc

Molid 1 358 mc -Brad 110 mc
Paltin 3,88 mc

TOTAL 4021,3 mc

Licitația se va desfășura conform „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de câtre deținătorii de fond forestier proprietate publicâ, 
câtre agenții economici", aprobat prin H.G. nr. 85/2004.
Pot participa la licitație agenfi economici care sunt atestați pentru exploatarea, industrializarea și comercializarea lemnului, potrivit H.G. nr. 
70/1999 și Ord. MAPPM nr. 71/1999.
Documentația care include caietul de sarcini, listele de partizi și listele de material fasonat poate fi consultată la sediul Direcției Silvice 
Deva, la sediile ocoalelor silvice din subordine și pe Internet la adresele: http://www.silvahd.ro și http://www.rosiIva.ro.
Nu vor fi acceptați la licitație agenți economici care au datorii față de Direcția Silvică Deva și ocoalele silvice din subordine sau sunt nomi
nalizați ca debitori față de Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA.
Preselecția agenților economici va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, îrt data de 08.08.2005, ora 10,00.
Taxa de participare va fi achitată numerar la casieria unității, iar garanțiile pentru respectarea clauzelor contractuale vor fi achitate în avans 
în contul R046RNCB3000000000160001 BCR Deva sau ROI 7RZBR0000060001246149 deschis la RAIFFEISEN BANK Deva.
Ofertele se vor depune la sediul Direcției Silvice Deva cu cel puțin o zi lucratoare anterior datei anunțate pentru ținerea licitației.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0254/225199, 0254/224649, fax 0254/224599, 0254/222481 și la ocoalele silvice.

(27929)

• 3 camere, 2 bucătării, 2 băi, pivniță, curte fără 
grădină, centrală termică, Deva. Tel. 230732.
• 3 camere, Simeria, str. Traian, nr. 2 C, curte, 

_ grădină, apă, gaz, canalizare. Tel. 0254/260074,
0254/213841.
• 4 camera, în Deva, curte, grădină Tel. 219588
• Deva, zonă centrală 2 corpuri, pivniță st 1000 
mp, preț 300.000 ron. Tel. 224296,0720/747359, 
0788/361782.
• Sbneria, Str. Păcii, nr. 13, preț negociabil. Tel. 
0254/261165,0723/290552.
• urgent vlă D+P+M, 4 camere, bucătărie, 2 băi, 
2 garaje, centrală termică 2,5 ha teren, livadă 
600 pomi fructiferi, grădină flori, legume, luciu

) apă filigorie, barbeque, totul la standarde occi
dentale, zona Almașu Sec, preț 130.000 euro, 
negociabil. Tel. 0745/888619.
• lagent, 3 camere, bucătărie, sobe teracotă 
garaj, curte, grădină 6500 mp. Tel. 0745/079659, 
234415.
• 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.

k vând tractor 46 CP, motor defect sau eumpăr 
motor tractor Hanomag, nemțesc. Tel. 683091.
• vând tractor dotat cu cositoare, Cupă marca 
Steyr Daimler Puch, priză de putere, preț 125 
milioane lei, negociabil, tiranți și 3 motocositori. 
Germania, stare de funcționare. Tel. 0721/194017.

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

Oferte locuri de muncă (74)

Vând case la țară (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.
• SântandraL nr. 120, preț 1 mid. lei, negociabil, 
distanță 7 km de Deva Tel. 0746/525741
• Sântandral, toate condițiile. Tel. 0724/106136, 
230557,217469, după ora 12.
• vând casă cu grădină și anexe gospodărești, 
în Pricaz, Str. Principală nr. 151. Tel. 211670.

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, zona ștrand, faianță în baie și bucătărie, 
preț 450 milioane lei, negociabil. Tel. 
0721/708707.

Vând terenuri (21)
• 10 parcele terena500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124.
• 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.
• draft terenuri Vețel și teren arabil la Mintia, 
prețuri negociabile. Tel. 216636,0721/815296.
• Marian 3600 mp în Băcia cu toate facilitățile: 
.apă canalizare, curent, gaz, preț 4 euro/mp. T el. 
233974,0724/388452.
• Maritan si extravilan, în Banpotoc sau 
Chimindia. Tel. 261013.
• Intravlaii, 5100 mp, zona 700 Deva, preț nego
ciabil. Tel. 222305,226813.
• Marian, ta Hărău, construibi I. Tel. 221811.
• Intravilan, Valea Râul Mare Retezat, deasupra 
șoselei, pe colină cu izvoare, curent electric, 
zonă de vile, st 1400 mp, preț 16 euro mp, nego
ciabil. Tel. 0720/437889,0740/850728.
• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
loc drept zonă liniștită Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• vând 2 parcele teren a 3500 mp fiecare, lângă 
depozitul Peco Deva. Tel. 214044.

Mobilier și interioare (47)
• 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, 1.80/0.80 m, preț convenabil. Tel. 
220025.
• vând urgent mobilă de dormitor, cameră de 
tineret colțar Dulcineea, mobilă de bucătărie, 
prețuri avantajoase. Tel. 213244,0741/154394.

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

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

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vâr waevxrconier Telefunken și amplificator 
JVC. Tel. 0745/253413.218234 seara.

• caut urgent muncitori necalificați. Tel. 
0726/076256.
Isocietate comercială angajează absolvenți, 
promoția 2005, de liceu și facultate, pentru 
brutărie. Tel. 237577.16dirslMca

Calculatoare si accesorii 
(51)

• societate românogermanâ angajează 
director vânzări repartiție, studii supe
rioare, salariu motivant, camei conducere, 
operare PC, abilități de comunicare. Tel 
220410,0745/348570.

Allianz Tiriac8»?

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

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

DOI INSPECTORI DE ASIGURĂRI ASPIRANȚI
Pentru AGENȚIA DEVA

Oferim:Cerințe:

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

• Posibilitatea dezvoltării unei cariere 
într-o companie multinațională

• Mediu de lucru profesional
• Training inițial și permanent
• Pachet salarial atractiv și 

motivant

Așteptăm C.V.-urile dvs. însoțite de o scrisoare de intenție la sediul nostru din: 
Deva, bd. Decebal, bl. 8 mezanin, fax. 0254/ 219495 sau e-mail : 

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

(27035)

DELCRI5 SERVICE SRL
TEL: (0359) 409.222 ..
0723-354.991 B B
Str. Primăriei Nr.26 V k |
ORADEA

ACUM
SI numai ACDMULTRA PROMOȚII
Numai aici gasesti:

Cete mai mici preturi:
MONITOARE 15'de la 450.000 lei 

MONITOARE 17’de la - 850.000 lei 

Distribuita computere 
second-hand 
produse noi

E-mail: calculatoare(a>rdslink,ro

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• 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.

Electrocasnice (56)

RECLAME

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

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

3 14   
1 x/uuWt°50.000W 5.aj>arlțla-= * uggqtoi

Siparițil» ZflG OQOIei 5 apM - 40Q OM tel
IMM) ■■ • toMwl)

locații cura poștale
• chioșcul de ziare de lângă
Comtiui;
• chioșcul de ziare din stafia 
de autobuz Orizont Micro 15;
■ chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfîrescu - B-<lul Decebal.

CUVÂNT”’

TEXT BU&Bk PRUWAMMMpe^-/.

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției șl se vor publica in pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

http://www.silvahd.ro
http://www.rosiIva.ro
deva.hdgallianztiriac.ro
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America - prielnică afacerilor,
• Experiment Cei mai importanți specialiști 
din Iunie în domeniul donării, printre care 
creatorul oii Dolly, s-au reunit marți, la Seul, 
pentru un experiment secret de o săptămâ
nă, anunțat ca „eveniment marcant" în ca
drul cercetărilor privind bolile incurabile. (MF)

• Fără decolteu și plete Beijingul intențio
nează să-și îmbunătățească imaginea înainte 
de JO din 2008, așa că a stabilit noi norme 
privind aspectul fizic al funcționarilor, inter
zicând decolteurile și părul lung la bărbați.

Reparații la 
Discovery

Houston (MF) - Astro
nautul Steve Robinson a 
declarat, marți, într-o 
conferință de presă sus
ținută de acesta și cole
gii săi de la bordul lui 
Discovery, că reparațiile 
prevăzute la scutul ter
mic al navetei, in timpul 
ieșirii în spațiu de mier
curi, nu ar trebui să pu
nă probleme. A recunos
cut însă că o călătorie în 
spațiu e asociată întot
deauna cu un anumit risc.

NASA a decis repara
ții la scutul navetei pe 
orbită, o premieră în is
toria spațială americană, 
pentru că există temerea 
că două protuberante de
tectate in scutul termic 
ar putea determina supra
încălzirea lui Discovery 
la intrarea in atmosferă.

Legat de brațul roboti
zat al IBS'Canadarm, as
tronautul, va fitranspor- 
tat până la baza lui Dis
covery, unde -va încerca 
inițial să desprindă pra-

Faliment
New York (MF)- 
Grupul american 
Atkins Nutritionals, 
cunoscut în principal 
pentru cura de 
slăbire cu același 
nume, care a făcut 
furori în Statele Unite 
ale Ameridi timp de 
câțiva ani, dar a 
ajuns să fie intens 
criticată de medid, 
va declanșa procedu
ra de faliment trans
mite AFP.
Regimul alimentar 
creat de medicul 
Robert Atkins pro
punea o alimentație 
săracă în glucide 
(pâine, paste) și privi
legierea proteinelor și 
lipidelor (came). 
Urmată de milioane 
de americani, această 
metodă de slăbit a 
început să piardă 
teren îh luna mai a 
anului 2004, după ce 
grupul Atkins a fost 
dat îh judecată de 
un Om de afaceri, 
care susține că s-a 
îmbolnăvit ele inimă 
din cauza dietei. 
Numeroși medid și 
nutriponiști au sub
liniat că o dietă care 
favorizează consu
mul mare de came 
nu poate fi benefică 
pentru inimă și apa
ratul cardiovascular.

nu și culturii
■ Statele Unite - o țară 
propice afacerilor de 
succes, dar codașă la 
bogăție culturală.

New York (MF) - Statele 
Unite sunt considerate o țară 
excelentă pentru afaceri, dar 
au luat cea mai mică notă la 
capitolul bogăție culturală, 
potrivit unui studiu.

„Visul american” al succe
sului este in continuare de 
actualitate: Statele Unite ră
mân țara cea mai propice 
pentru începerea unei afaceri 
de succes, potrivit anchetei 
trimestriale a cabinetului An-

holt-GMI în ceea ce privește 
imaginea a 25 țări dezvoltate.

SUA se află pe locul doi în 
topul țărilor cu cele mai mul
te și mai puternice mărci pe 
plan mondial și pe locul al 
șaselea în ce privește dezvol
tarea turismului. în materie 
de bogăție culturală însă, se 
clasează pe ultimul loc.

„Nota slabă la cultură este 
mult mai tulburătoare decât 
nota proastă la politică, ce nu 
a surprins pe nimeni. Aceasta 
e un indiciu despre cum res
tul lumii privește societatea 
și spiritul Americii”, sublini
ază Simon Anholt, unul din 
autorii studiului.

Al Gore își face televiziune
■ Fostul vicepreședinte 
american Al Gore 
își va deschide o tele
viziune prin cablu.

San Francisco (MF) - Fostul 
vicepreședinte democrat ame
rican Al Gore a anunțat, luni, 
lansarea unui canal TV prin 
cablu, Current TV, destinat 
tinerilor adulți.

„Vrem să fim pagina de 
întâmpinare a televiziunii pen
tru generația Internetului”, a

declarat Gore, președinte-di- 
rector general al Current TV, 
un post pe care îl finanțează 
la San Francisco alături de 
alți investitori.

Destinată unui public între 
18 și 34 de ani, această tele
viziune a necesitat investiții 
inițiale de 70 milioane dolari. 
Programele vor fi cât mai 
interactive posibil și foarte 
scurte, pentru a răspunde ne
voilor unei generații obișnu
ită să treacă rapid de la un 
post la altul.

Noua televiziune va fi dis
ponibilă initial prin satelit și 
prin cablu în aproximativ 20 
de milioane de case pe teri
toriul american.

Al Gore, în vârstă de 57 de 
ani, a fost vicepreședinte în 
timpul celor două mandate 
ale lui Bill Clinton și a pier
dut alegerile în favoarea lui 
George W. Bush, în 2001.

Alexandra
e născută în 
zodia Racului și 
îi plac muzica, 
dansul și 
sportul.

(Foto: Traian Mânu)

-few®

A acuzat poliția de înscenare

Petr Zahradnicek din Loket, Boemia

■ Solistul trupei Rolling 
Stones a acuzat un 
polițist că a vrut să-i 
pună heroină în casă.

Londra (MF) - Mick Jagger, 
solistul trupei Rolling Stones, 
a pretins că poliția a încercat 
să-i facă o înscenare, punân- 
du-i „un praf alb” în casă în 
timpul unei percheziții din 
1969, potrivit unor documente 
de arhivă date publicității luni.

Acuzațiile lui Jagger au ur
mat unui, raid al poliției la ca
sa acestuia din Chelsea, în mai 
1969, în timpul căruia s-a găsit 
canabis.

Mick Jagger s-a adresat 
poliției la câteva săptămâni 
de la percheziție, spunând că 
sergentul Robin Constable, 
care a condus operațiunea, a 
încercat șă „planteze” un plic

de „praf alb”, aparent heroi
nă, în casă, în timp ce oame
nii lui au efectuat percheziția. 
Ulterior, sergentul ar fi încer

cat să obțină o mie de lire ster
line de la Mick Jagger pen
tru a nu raporta găsirea pra
fului alb.

i

Potrivit documentelor de 
arhivă, acuzațiile lui Jagger 
au provocat deschiderea unei 
anchete interne. în final, ins
pectorii au avut de ales între 
a-1 crede pe Jagger sau pe ser
gentul Constable. Cum aces
ta din urmă era considerat 
„un polițist muncitor și com
petent”, în timp ce Jagger era 
„un tânăr inteligent, dar cu 
legături în lumea utilizato
rilor de droguri periculoase”, 
a fost crezut sergentul.

-> Totuși, atunci când Jagger 
a fost inculpat pentru deți
nere de canabis, aceste acuza
ții de înscenare și tentativă de 
extorcare au constituit linia 
principală a apărării sale. El 
a fost găsit vinovat și amen
dat cu 200 lire sterline, plus 
suportarea cheltuielilor de 
judecată.

de vest, trimite un porumbel mesager la pro
prietarul său din Passau, Bavaria, intr-un 
scurt zbor de antrenament. (Foto: epa)

Mii de carți-pirat confiscate 
în India

New Delhi (MF) - Poliția indiană a des
trămat parțial două rețele de contrafacere 
și a confiscat mii de cărți, printre care și 
exemplare din cel mai recent volum al 
seriei „Harry Potter”, transmite AFP, citând 
autoritățile.

Un număr total de opt mii de exemplare 
din al șaselea volum al seriei scrise de J.K. 
Rowling au fost confiscate. O primă opera
țiune a făcut ca poliția să intre in posesia 
a 34.000 de exemplare din mai multe best- 
seller-uri occidentale, printre care „Harry 
Potter and the Half-Blood Prince”.

Se reface în Bahrein
New York (MF) - Cântăre

țul american Michael Jackson 
și-a cumpărat o luxoasă pro
prietate în Bahrein, unde se 
reface în urma istovitorului 
proces la capătul căruia a fost 
achitat de acuzațiile de agre
siune sexuală a unui minor, 
relatează New York Post.

Citând surse apropiate fa
miliei regale a Bahreinului, 
ziarul precizează că Jackson

(46 ani), și-a cumpărat o pro
prietate de 5,6 ha în vecină
tatea uneia deținute de unul 
dintre fiii regelui Hamad ben 
Issa Al-Khalifa.

Surse apropiate familiei 
regale subliniază de asemenea 
că Michael Jackson este pri
eten cu „câțiva demnitari” ai 
regatului și.u fost invitat aco
lo pentru a. se odihni și a se 
relaxa.

Manuela Lo Sicco 
în timpul repetiției la 
piesa „Carnezzeria”, in
clusă în programul aces
tui an al Festivalului 
Salzburg (Foto: EPA)


