
Social - EconomicProiect distrus de birocrație
/p. 5

LECTURA
Actualitate
Hunedorenii știu 
să ajute

/p. 6
vrea puncte

/p. 7

Magazin
Adeptul creației 
inteligente

/p. 12

Astăzi:
Sport
7p.î fi 8
JURNAL

Jk FONDAT 1989
APARE LA DEVA
Tel.0254/211275

Anul 16, nr. 4036

Joi
4 august 2005

12 pagini

50 bani (5.000 lei vechi)

Vremea se va răci, fiind semnalate ploi 
și posibile furtuni.

w iiiwi vuyannu noer va oiera gni 
mai complet'tttplinMrtifc'TV cu 16 Arpa 
tegral color, detalii și poze din culisele f

Bani pentru festivaluri
Deva (R.I.) - Din acest an sistemul de 

finanțare a, manifestărilor culturale se face 
după o nouă metodologie: se întocmește o 
cerere de finanțare și pe baza unor proiecte 
și programe culturale se accede la banii 
administrați prin Fondul Cultural Național, 
loan Sicoe, directorul Direcției de Cultură 
Hunedoara, a obținut astfel de fonduri pen
tru trei acțiuni tradiționale ale hunedore- 
nilor, manifestările de la Costești, Pădureni 
și Țebea.

Vizită în Hunedoara
Deva (M.S.) - Ambasadorul Republicii Fe

derale Germania la București, Wilfried Gru
ber, se află azi în județul Hunedoara. Exce
lența Sa va avea o discuție cu prefectul Cris
tian Vladu, în care se vor aborda probleme 
referitoare la stadiul relațiilor bilaterale și 
extinderea colaborării cu firme germane.
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Sex in bazinul ștrandului!
■ Duminică, devenii a- 
flați la ștrand au urmă
rit o partidă de sex în 
bazinul mijlociu.

Deva (T.S.) - „Acțiunea” a 
avut loc duminică, în jurul 
orei 18:00, când o pereche de 
tineri (el, aproximativ 40 de

ani, ea, vreo 30) au început o 
partidă de sex în bazinul mij
lociu din ștrandul din muni
cipiul Deva. A fost un mo
ment absolut penibil, poves
tește Iulian Păcurar, 52 de ani 
din Deva. „La început nu reu
șeam să înțeleg ce se întâm
plă. Auzeam strigăte de încu
rajare și vedeam persoane

care aruncau cu sticle în ba
zinul mijlociu. Apoi a venit 
fata mea, în vârstă de 14 ani, 
care mi-a spus că doi tineri 
fac sex pe marginea bazinu
lui. M-am dus până acolo și 
am rămas înmărmurit. Copi
ii strigau la el <hai, nene, dă- 
i bătaie! > iar oamenii arun
cau cu șlapii încercând să-i

oprească, dar fără nici un 
rezultat”, susține Iulian Păcu
rar. M-am dus să caut pe unul 
dintre oamenii de ordine, dar, 
de la poartă, mi s-a spus că 
sunt plecați, l-am cerut por
tarului să intervină, dar aces
ta a ridicat din umeri și mi- 
a spus că nu este treaba lui”, 
a mai spus Iulian, /p.3

Nu au avut efectul scontat
■ La expirarea ter
menului, statutul de 
„zonă defavorizată" nu 
va mai fi prelungit.

Deva (M.S.) - Legea zonelor 
defavorizate nu a avut efectul 
scontat în Hunedoara și în 
Gălan, este de părere subpre
fectul județului, Dan Pricăjan. 
în opinia subprefectului, la

sfârșitul perioadei de declara
re a unei zone defavorizate, 
statutul acesteia nu va mai fi 
prelungit, din motive care țin, 
printre altele, și de mult- 
așteptata integrare europeană 
a României.

La rândul său, senatorul 
Viorel Arion (PNL) a arătat 
că va încerca să promoveze în 
Parlament un proiect de lege 
specială pentru investiții, du

pă modelul aprobat în Fran
ța, în anul 1997.

Legea ar urma să fie apli
cată atât în zonele defa
vorizate, cât și în alte aglo
merări urbane.

Proiectul trebuie să pri
mească, mai întâi, acceptul 
Ministerului Integrării Euro
pene, motiv pentru care vor 
avea loc consultări cu specia
liștii acestuia.

Director nou 
la Mediu

Deva (M.S.) - Noul di
rector al Agenției de Pro
tecția Mediului va fi Ele
na Bădescu, a anunțat 
ieri președintele PNL 
Hunedoara, Mircia Mun
tean. Dna Bădescu nu e 
angajată politic. Ea e pre
zentată azi prefectului.

O infracțiune la 10 minuteCopiii și televizorul
Un recent sondaj de opinie, solicitat de CNA, arată că fără televiziu
ne copt» nu ar ști cu ce să-și ocupe timpul. La întrebarea „Ce ai face 
dacă nu ar exista televiziune’'' răspunsurile au fast

■ în numai 24 de ore, 
în județul Hunedoara 
au fost constatate 150 
de încălcări ale legii.

Deva (M.S.) - Cel puțin 
câte o infracțiune a avut loc, 
la fiecare 10 minute, pe raza 
județului Hunedoara, în inter
val de 24 de ore, potrivit 
datelor statistice prezentate 
ieri de Inspectoratul de 
Poliție al Județului Hune
doara.

Polițiștii au aplicat, de 
marți până miercuri, amenzi 
în valoare totală de 9583 lei.

adică 95,83 milioane lei vechi. 
Aceasta înseamnă că, la fie
care oră, sancțiunile contra
venționale au fost de 399 lei 
noi sau 3,99 milioane lei 
vechi.

în perioada menționată, 
polițiștii ■ au efectuat 79 de 
controale, din care 16 au fost 
ale Poliției Transporturi.

Alte 235 de controale au 
fost executate pe linia asigu
rării securității patrimoniului 
în societăți comerciale și regii 
autonome.

De asemenea, au fost veri
ficați 95 de agenți de pază, 
dintre care doi erau înarmați.
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• Ziarist ucis. Un ziarist american inde
pendent, Steven Vincent, a fost ucis prin 
împușcare, marți seara, de către indivizi nei
dentificați, în orașul Basra, din sudul Iraku
lui, a anunțat, ieri, poliția. El fusese răpit în 
aceeași zi de indivizi neidentificați.

• Asasinat. Un magistrat iranian devenit 
celebru după judecarea unor cazuri politice, 
între care cel al disidentului Akbar Ganji, a 
fost asasinat marți după-amia?ă în Teheran. 
Massud Moghadas a fost împușcat în timp 
ce se deplasa cu mașina sa.

Europa avertizează Iranul

Cu orice risc
Ankara (MF) - Turcia 

nu va accepta niciodată 
ca recunoașterea Repub
licii Cipru să fie o con
diție prealabilă pentru 
începerea, în octombrie, 
a negocierilor de ader
are cu Uniunea Euro
peană, a precizat o sur
să guvernamentală de la 
Ankara. „Turcia nu va 
accepta niciodată ca re
cunoașterea administra
ției grecești cipriote să 
fie o precondiție pentru 
începerea, la 3 octom
brie, a negocierilor de 
aderare cu Uniunea Eu
ropeană”, a precizat sur
sa, sub acoperirea anon
imatului, ca reacție la 
declarația premierului 
francez, Dominique de 
Villepin. Acesta a apre
ciat că este de necon
ceput ca UE să se anga
jeze în negocieri de ade
rare cu Turcia atât timp 
cât Ankara nu recunoaș
te Ciprul, stat membru 
al Uniunii Europer din 
2004ir ’

■ Dacă Iranul își reia acti
vitățile nucleare, negoci
erile vor fi oprite și vor ur
ma alte tipuri de acțiuni.

Paris (MF) - Franța, Marea 
Britanie, Germania și Uni
unea Europeană au avertizat, 
mărfi, Iranul, că dacă își va 
relua activitățile nucleare 
sensibile negocierile vor fi 
oprite și alte tipuri de acțiuni 
vor fi luate în considerare.

Avertismentul oficial a fost 
inclus în scrisoarea adresată 
negociatorului șef iranian, 
Hassan Rohani.

; George W. Bush 
î (Foto: EPA)

I Tratat 
i promulgat

Washington (MF) - 
j Președintele Statelor 

Unite, George W. 
î Bush, a promulgat 

j marți, tratatul de liber 
j schimb cu cinci țări 
j din America Centrală 
î și cu Republica Do- 
î minicană, declarând 

că documentul va 

j permite creșterea eco- 
= nomică și dezvoltarea 
j democrației în această 

regiune. „în urmă cu 

î 20 de ani, multe țări
r din cadrul CAFtA lup-
j tau împotriva sărăciei, 
j a dictaturii și a războ- 
ș iului civil. în prezent 

j aceste țări sunt de- 
î /nocrații'', a spus 
Mfeush.

Protest fața de retragerea israeliană

Ahmadinejad (dreapta) a primit confirmarea 
noii funcții din mâinile ayatollahului Khamenei

■ Zeci de mii de colo
niști evrei au manifestat 
împotriva retragerii isra- 
eliene din Fâșia Gaza.

Sderot (MF) - Zeci de mii de 
coloniști evrei au manifestat, 
marți seara, la Sderot, în 
sudul Israelului, împotriva re
tragerii israeliene din Fâșia 
Gaza, criticându-1 aspru pe 
premierul Ariel Sharon, care, 
în trecut, a susținut cu tărie 
principiul colonizării.

Potrivit organizatorilor, 
50.000 de persoane s-au adu
nat la Sderot, oraș limitrof 
din Fâșia Gaza, dar poliția a 
declarat că au fost aproxima
tiv 25.000 de manifestanți care 
s-au reunit în încercarea dis
perată de a împiedica retra
gerea programată să înceapă 
la 17 august.

Autoritățile intenționau ini
țial să interzică manifestația,

Americanii vor pleca din 
Irak „progresiv și vizibil"
■ Prima reuniune a 
comitetului mixt însărci
nat cu definirea criteri
ilor retragerii americane.

Bagdad (MF) - Retragerea 
trupelor americane din Irak 
se va realiza într-un mod 
„progresiv”, care va fi „evi
dent pentru populație”, a a- 
nunțat, mărfi, într-un comu
nicat, Biroul premierului ira
kian Ibrahim Jaafari, după o 
primă reuniune a comitetului 
mixt însărcinat cu definirea 
criteriilor retragerii.

Din acest comitet fac parte 
reprezentanți ai ministerelor 
irakiene de Interne și al Apă
rării, consilierul național ira

(Foto: EPA)

Învestit președinte
Teheran (MEF) - Ultraconservatorul Mah

moud Ahmadinejad a fost învestit, ieri di
mineața, la Teheran, în funcția de pre
ședinte al Republicii islamice Iran, de către 
Ghidul suprem, ayatollahul Aii Khamenei.

Ahmadinejad a primit apoi confirmarea 
noii funcții din mâinile ayatollahului Kha
menei și a sărutat mâna Ghidului suprem.

El devine, la 49 de ani, cel de-al șaselea 
președinte al Republicii islamice, într-un 
moment de crispare internațională puter
nică, din cauza activităților nucleare irani
ene, și în condițiile unei situații interne 
tulburi.

Ales pentru un mandat de patru ani, 
Ahmadinejad, fost ofițer al forțelor speciale 
ale armatei ideologice și fost primar al 
Teheranului, este primul președinte laic 
al țării din 1981.

15 morți în atac
Bagdad (MF) - Paisprezece 

militari americani și un tran
slator civil au fost ucițji, în 
timp ce un alt soldat ameri
can a fost rănit în explozia 
unei bombe artizanale, ieri 
dimineață, în apropiere de 
Haditha, la vest de Bagdad, a 
anunțat armata Statelor Uni
te, informează Agenția France 
Prese.

„Paisprezece pușcași mari
ni și un translator civil din 
Forța a Il-a Expediționară au 
fost uciși, miercuri dimi
neață, într-un incident armat, 
în timp ce vehiculul lor de 
asalt a fost atacat cu un dis
pozitiv exploziv”, se arată 
într-un comunicat militar.

Scrisoarea este semnată de 
miniștrii de Externe din 
Franța, Germania și Marea 
Britanie, Philippe Douste-Bla- 
zy, Joschka Fischer, respec
tiv, Jack Straw, precum și de 
înaltul reprezentant pentru 
politică externă al Uniunii 
Europene, Javier Solana.

„Vom convoca o întâlnire 
specială a Consiliului AIEA 
în următoarele zile pentru a 
discuta despre viitorii pași. 
Dacă Iranul reia activitățile 
în prezent suspendate, nego
cierile vor fi oprite, iar nouă 
nu ne va rămâne decât să re
curgem la alt tip de acțiuni”, 

După rugăciunea de dimineață, protestatarii s-au strâns pentru a- 
și manifesta opoziția față de retragere (Foto: epa)

deoarece Sderot este deseori 
ținta rachetelor artizanale 
palestiniene. După încheierea 
unei înțelegeri cu Consiliul 
Coloniilor din Cisiordania și 
Fâșia Gaza, manifestația a 
fost autorizată în cele din 
urmă.

Activiștii palestinieni au 
lansat in cursul serii de marți 
o rachetă în direcția Israelu

kian pentru securitate inter
nă, ambasadorii american și 
britanic, comandantul Forței 
multinaționale și adjunctul 
său.

„Membrii comitetului au 
decis că transferul de securi
tate nu se va face în confor
mitate cu un calendar rigid. 
Procesul va fi progresiv, ast
fel încât să asigure succesul 
durabil al autorităților și al 
forțelor irakiene de securi
tate”, precizează comunicatul.

„Transferul misiunilor de 
securitate către forțele iraki
ene și reducerea prezenței 
trupelor coaliției se vor face 
într-o manieră care să fie evi
dentă pentru poporul ira
kian”, adaugă comunicatul. 

Vigildltă> Patrulele americane din orașul afgan Jalalabad s-au înmulțit, după ce 
Națiunile Unite au avertizat că. din cauza apropierii alegerilor parlamentare din Afgan 
istan, riscul de atentate a crescut. (Foto: epa)

se spune în document.
în virtutea acordului de la 

Paris, Teheranul s-a angajat 
să suspende toate activitățile 
de îmbogățire și conversie a 
uraniului. La rândul ei, par
tea europeană s-au angajat să 
înainteze propuneri de coo
perare politică, economică, 
tehnologică și în materie de 
securitate. Teoretic, aceste 
propuneri ar trebui să fie 
transmise Teheranului până 
cel mai târziu la 7 august.
Nu cedează

Iranul a respins, marți, 
somațiile țărilor europene de 

lui, dar aceasta a lovit o casă 
palestiniană din localitatea 
Beit Hanun, din Fâșia Gaza, 
ucigând un copil în vârstă de 
șase ani și rănind alți opt 
palestinieni.

Liderul Consiliului Coloni
ilor, Bentzi Liberman, a de
clarat că obiectivul este dq,a 
manifesta până când retra
gerea va fi anulată.

Revoltate izbucnite
Ia Khartoum, după anun
țarea morții liderului su
dist sudanez John Ga- 
rang, s-au soldat cu 42 
de morfi. (Foto: EPA)

a renunța la activitățile nu
cleare ultrasensibile, atră
gând atenția că „vremea acte
lor de amenințare și intimi
dare a trecut”, iar Teheranul 
nu va abandona „drepturile*-:  
legitime”.

„Activitățile nucleare ale 
Republicii Islamice sunt paș
nice și plasate sub controlul 
Agenției Internaționale pen
tru Energie Atomică. Respec
tăm legislația internațională, 
dar nu vom renunța la drep
turile legitime”, a declarat 
Hamid Reza Assefi, purtă
torul de cuvânt al Ministeru
lui iranian de Externe.

Puci în 
Mauritania

Nouakchott (MF) - Mi
litari din Mauritania, 
majoritatea membri ai 
gărzii prezidențiale, au 
organizat, ieri dimineață, 
în absența șefiilui de 
stat, Maaouyia Quid Ta
ya, o lovitură de stat la 
Nouakchott, preluând 
controlul asupra sediului 
Statului Major, al radi
oului și al televiziunii 
naționale, relatează A- 
genția France Prese.
Au Întors armele

încă de la ora locală 
05.00 (08.00 ora Români
ei), soldați! din garda 
prezidențială au preluat 
controlul asupra sediilor 
Statului Major, al radio- 

*-< uhli și televiziunii nați
onale și au blocat accesul 
către Președinție și mi
nistere.

Ei au poziționat vehi
cule, echipate cu arma
ment greu și cu dispozi
tive antiaeriene, în mai 
multe puncte strategice 
din capitală.

Tiruri de arme grele 
au răsunat în jurul orei 
locale 10.15 în centrul 
orașului, unde clădirile 
începeau să se golească 
progresiv.
La funeralii

Deși au trecut mai 
multe ore de la asediu, 
militarii nu au difuzat 
nici un comunicat.

Președintele Maaou
yia Ould Taya a plecat, 
luni, la Riyad, pentru a 
asista la funeraliile 
regelui Fahd al Arabiei 
Saudite.
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• Amenzi. Valoarea totală a amenzilor con* 
travenționale aplicate de inspectorii OPC 
Hunedoara în acest an a fost de 233900 lei 
noi, Totodată, au fost cercetate și soluțio
nate 334 de sesizări și redamații primite din 
partea consumatorilor. (C.P.)

"Ciocnire" germano-franceză
■ Ieri, pe DN 7, a avut 
loc un accident între 
un conducător auto 
german și unul francez.

Tibebiu Stboia________________
tiberiu^tro ia fl nfonnfnedia.ro

Vețel - Accidentul care a 
avut loc în jurul orei 17,30 s- 
a soldat cu rănirea gravă a 
unui cetățean francez. Din 
primele cercetări reiese că 
vinovat de accident se face 
cetățeanul german, care con
ducea un Volkswagen Golf, 
îndreptându-se spre Sibiu. 
Conducătorul auto francez 
conduced un autoturism Ci
troen și se îndrepta înspre 
Arad, pentru a ajunge în 
Franța, la Lyon. Nu se știe 
încă motivul pentru care ce

tățeanul german a intrat pe 
contrasens și a lovit frontal 
autoturismul Citroen.
Neamțul e de vină

în momentul în care au 
sosit ambulanțele, cetățeanul 
german se afla în stare de șoc 
fără a avea însă urme ale

unor răni grave. Din păcate, 
pentru eliberarea francezului 
dintre fiarele contorsionate 
ale Citroenului a fost nevoie 
de intervenția echipelor de 
descarcerare.

Acesta a fost transportat de 
urgență la Spitalul Județean 
din Deva, starea acestuia

fiind stabilă. în mașina con
dusă de francez se mai afla 
soția și copilul acestuia, care 
nu au pățit nimic. Circulația 
în zonă a fost blocată mai 
bine de o oră, coloana de 
mașini de-o parte și de alta a 
locului accidentului depășind 
doi kilometri.

începe descarcerarea Francezul e O.K.! Neamțul e șocatCitroenul francezului

Autocritică la management

R
emarca „copiii de azi știu mai multe" 

nu e de bine. Greșim însă noi pentru că 
nu știm să ne ferim copiii de modelele agre

sivității, vulgarității, vedetismului, viciului la 

vârsta când acestea pot contamina firea. 
Familia nu mai are nici un rol în educația 
copiilor. între mamă, tată și copii se inter

pune o verigă nocivă. Conform unor statistici 
recente, formatorul principal de caractere a 

devenit și în România televizorul. Prototipul 
simplificat al adolescentului român de azi e o 

figură crescută cu hamburgher, cipsuri și 
cola, care nu citește nimic, nu ascultă radio 

decât arareori, otrăvindu-și creierul 3-4 ore 

pe zi în fața televizorului.
Efectul acestui stil de viață este cuantificat 

într-un studiu comandat de Consiliul Național 
al Audiovizualului: majoritatea tinerilor între 

11.șj 14 ani au ca muzică preferată 
maneaua, sunt fani Nicolae Guță și vor să 

devină fotbaliști. Și asta n-ar fi cel mai rău 

lucru.

P
entru că nu știm să evităm expunerea, 
fetițele noastre află prea devreme ce-i 
cu „datul din buric", atunci când știrile de la 

ora cinci nu-i pune pe băiețași la curent cu 

ultimele căsăpiri și violuri. Ne pomenim când 

venim de la serviciu că avem acasă „femei și 
bărbați mici", care fără să asculte o vorbă din 

ce spunem, se joacă de-a sexul sau tăierea 

capului.
De la asuprita generație în „adidași", prin 

exaltata generație PRO, am ajuns la tembela 

generație Guță. O spirală descendentă a 

calității fibrei morale a tineretului român...

■ Situația critică a 
CNH se datorează 
managementului 
neperformant.

Petroșani (I.J.) - Acestea 
sunt afirmațiile directorului 
general al Companiei Huilei, 
Daniel Surulescu, care-și 
asumă răspunderea pentru 
hotărârile sale care, spune el, 
nu vizează probleme majore 
pentru societate. „Datoriile 
companiei se ridică la zeci de 
miliarde de lei. în plus, există 
pierderi de mii de miliarde și 
ne chinuim din răsputeri să 
rămânem pe linia de plutire. 
Cu toate acestea, dorința 

' noastră este de a păstra la 
serviciu cei 13.000 de ortaci 
pe care-i avem în prezent”,

apreciază Surulescu. „Suntem 
într-o situație de criză, 
adaugă directorul general 
CNH. Compania este condusă 
pompieristic. Nu cred că 
politica mea managerială 
seamănă cu o alta care a exis
tat înainte de a fi eu învestit 
în funcție, însă aceasta nu 
înseamnă că sunt mulțumit 
de ea”.

Compania a suferit o lovi
tură foarte puternică în acest 
an pentru lipsa unei piețe de 
desfacere a huilei, iar mai 
apoi datorită faptului că CFR- 
ul a intrat în grevă pro
ducând stocuri de cărbune de 
peste 20.000 de tone. Din 
păcate, problemele majore ale 
CNH Petroșani rămân în 
așteptare în favoarea celor de 
moment.

„Nu este adevărat!"
Deva (T.S.) - Pentru a 

verifica informațiile furni
zate de Iulian Păcurar, am 
contactat, la fața locului, 
oamenii de ordine de la 
ștrand. Interesant e faptul 
că, deși inițial cei aflați de 
pază la ștrand au negat că 
s-ar fi întâmplat așa ceva, 
declarațiile lor au început 
să se clatine. în primul 
rând, paznicul a susținut că 
el s-a aflat acolo toată ziua 
de duminică. Apoi, am înțe
les că de fapt și-a început 
lucrul la ora 19. Ori, potri
vit declarației lui Iulian 
Păcurar, incidentul a avut 
loc în jurul orei 18:00! în 
plus, acesta a susținut sus 
și tare că directorul ștran

dului ar fi stat toată ziua cu 
familia la ștrand. Prin 
urmare ar fi știut dacă în 
bazinul mijlociu ar fi avut 
loc un astfel de incident. 
Din păcate, CUVÂNTUL 
LIBER nu a reușit să-l con
tacteze pe directorul ștran
dului din Deva.

Iulian Păcurar

Legea proprietății 
restituie castelele

Caricatura de Liviu Stânilâ

■ Două ansambluri 
arhitectonice - monu
mente istorice - ar 
putea fi retrocedate.

Raluca Iovescu_______________
raluca.fovescu@informmedia.ro

Deva - Noua lege a propri
etății vine cu completări la 
regimul juridic al unor imo
bile preluate în mod abuziv 
în perioada comunistă. Le
gea prevede ca ele să se resti
tuie în natură, iar în cazul în 
care asta nu e posibil se sta
bilesc măsuri reparatorii prin 
echivalent sau despăgubiri.

Până acum, în județul 
Hunedoara s-a înregistrat un 
singur caz de acest fel: 
Castelul Gyulay Ferencz de la 
Mintia, datând din secolul 
XVII, revendicat de un moș

tenitor din Austria. Castelul și 
domeniul adiacent adăpostesc 
o unitate de jandarmi, după ce 
aici a funcționat mulți ani un 
Centru agricol. în urmă cu 
câteva luni, jandarmii au 
intrat în proces cu moșteni
torii și acum așteaptă o 
hotărâre de guvern prin care 
proprietarii să fie despă
gubiți.
Revendicări

Aceștia au beneficiat de o 
primă ofertă de care au fost 
nemulțumiți (nimeni nu a 
„putut” să precizeze până 
acum care este valoarea des
păgubirii). Procesul este în 
desfășurare dar, în opinia lui 
Lucian Savonea, responsabil 
cu patrimoniul la Direcția 
Județeană de Cultură, „viito
rul este incert pentru castel; 
cred că ar fi mai bine dacă

Liber la acțiunile SIF
Deva (C.P.) - Acțiunile so

cietăților de investiții finan
ciare - SIF- vor fi de astăzi 
tranzacționate din nou la Bur
sa de Valori București. Tran
zacțiile în cazul SIF-urilor au 
fost suspendate ieri ca ur
mare a intrării în vigoare a 
prevederilor ordonanței pri
vind majorarea pragului de 
deținere.

Ordonanța stabilește creș
terea acestui prag de la 0,1 la 
1 la sută. Lupta pentru schim
barea managementului la 
societățile de investiții finan
ciare a început de câțiva ani 
buni, dar în acest an ea a 
ieșit în evidență.

Cele mai vânate în prezent 
sunt SIF Banat-Crișana și SIF 
Oltenia. Statistic vorbind, 
Emul 2005 a fost unul dintre 
cei mai „profitabili” pentru 
deținătorii de acțiuni SIF.

De altfel și evoluțiile bur
siere din ultima săptămână, 
premergătoare publicării în 
Monitorul Oficial a ordonan
ței, dovedește acest lucru.

„Numai în primele două 
zile ale acestei săptămâni va
loarea acțiunilor SIF a cres
cut, în medie, cu 10 la sută”, 
ne-a declarat Ovidiu Șerdean, 
director al Societății de Va
lori Mobiliare IFB FINWEST 
- Agenția Deva.

Fosta Casă a Agronomului, actualmente unitate de jandarmi

imobilul ar rămâne în posesia 
unității de jandarmi pentru a 
se preîntâmpina degradarea 
lui; în cazul unui moștenitor, 
nu se știe dacă are bani sau 
disponibilitate pentru întreți
nerea lui”. Zvonuri, neconfir
mate încă, au circulat și pe 
seama conacului Clobosisky 
din Gurasada: „Conacul, ce

datează din secolul XIX, îm
preună cu parcul, valoros din 
punct de vedere peisagistic, nu 
au fost revendicate încă. 
Există zvonuri despre urmașii 
aflați în străinătate, dar deo
camdată nu s-au confirmat”, 
menționează loan Sicoe, direc
tor al Direcției de Cultură 
Hunedoara.

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

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

TefJfax:
0254/230.431

Mobil: 0744/219.348
(24905)

Obloane din lemn cu lamele
mobile sau fixe

nfonnfnedia.ro
mailto:raluca.fovescu@informmedia.ro
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1792 - S-a născut poetul englez Percy Bysshe Sielley 
(„Crăiasa Mate", „Revolta Islamului*,  „hRRMtat 
descătușat", „Apărarea poeziei" (m. 8 iulie 182®

1859 - S-a născut marele scriitor Knut Hamsum, laureat 
al Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 1920 („Rodul 
pământului", „Cercul se strânge") (m. 19 februarie 1952)

1997 - A murit, la Aries, în vârstă de 122 art și « de 
zie, Jeanne Calment, cel mai logeviv om din lume (n. 1877)

uhutAți ;
Energie electrică______ _______________ _
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan _____________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:
08.00-18.00 Bd. Decebal, bl. N, SC Popas Decebal, bl. 
M, SC Aviz Corn SRL, bl. J, Str. A. Șaguna; A. lancu, bl. 
HI, H2, H3, Al. Parcului; Str. Braniștei; Hor», bl. 88, 
16, 5
09.00-15.00 Al. Romanilor, bl. 11; Str. D. Zamfirescu, bl. 
K1; Str. Rândunicii;
Calea Zarandului, SC Carpat Agregate SA, SC Apel Pwst 
SRL, SC Daniele, SC Apă Prod, SC Salubritate, SC Urban- 
construct, SC Corn Micin, SC Everest, SC Savrom, Suc. 
Gaz Deva, bl. K2 și CI.

Apă ________ ±_____________ _____
Se întrerupe furnizarea apei în Deva: 
08.00-15.00 Str. B. Lăutaru, Bd. I. Maniu, bl. CI

TVR 1 PRO TV

Soluția Integrantei din numărul 

precedent: T-M-O-R- 

BALANSOAR - BASC - TIR - 

CUVA - SEA - Rl - FEL - F - 

JETURI - RO - TAR - CREȚ - 

CE - CA - MA0 - U - PAPA - 

ZL - MAL - ARDEI - SIR - SEMI 

- TEACA - ZN - C - PATRU - 

TEST

ANTENA 1

21 mart.-20 apr.
O veste ie la un prieten din străinătate sau niște infor
mații, folosite core^wv itor. vă servesc la realizarea ta care 
sperați.

21 apr.-20 mai_____ ___ _________
■I; Nimeni nu e mai ocupat ca dv. După o veste neliniștea se 

risipește, munca dv dă roade, căci sunteți mai metodic, 
mai opimtet.

21 mai-20

1

■

S-au adunat cam multe treburi și aici una nu suportă 
amânare. Eficiența dv în privința chestiunilor practice iese 
iarînWf

întârzie

ssea, idei strălucite'. 
Atenție la aparatu-

Bcolițl excesele ie orice fel, mi ales alimentare. împăcați- 
vă cu ideea că nu sunteți in oțel iiMdiaBil șl că nu le 
știți pe mate.

21 dec.-20 ian._____________ ~ ___________ .

Vă doriți e viață lipsită de griji, dar nu e așa. Asta depinde 
doar de dv. O cunoștință cere un tmpumut și vă grăbiți 
să i-i dați.

2i teii

O nouă atfcrihe față de viață vă va face să devenițimai 
toleranți, mal ftexibM și să comunicați cu mai muftă sin
ceritate.

O FKJHa

»
700 Jurnal TVR Sport Meteo 
7:15 Patrimoniul universal al 

omenini
745 Gnd minute de 

cultură. Realizator Cor- J 
nel Mihalache

800 S Portul miracolelor 
8:50 Miss Worid România 
900 Sănătate pentru toți 

(reluare)
930 Teleshopping 

10XX) Misteriosul John Doe.
0Cu: Dominic Purcell 

11:00 Felicity 
11:55 Euro Dispecer 
1200 Zestrea românilor 
13:00 Sticleții 
1330 Desene animate: 
1400 Jurnal TVR Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
1500 Patrimoniul universal al 

omenirii 
1530 Akzente. Emisiune în 

limba germană 
16:55 Dicok» de hartă: Pe 

urmele unui prinț 
1735 Travelling drcular 
1820 învinge apele 
18:50 Tragerile Joker și Loto 

5/40 Omologarea 
1900 Jurnal TVR Sport Meteo

2000 Maigret îhtinde o ansă
U (polițist coproducție, 

1957). Cu: Jean Gabin, 
Annie Girardot, Olivier 
Hussenot, Lino Ventura. 
Regia Jean Delannoy. 
Inspectorul Maigret 
faimosul personaj creat 
de Georges Simenon (și 
întruchipat de către 
Jean Gabin îh trei filme, 
de-a lungul anilor '50), 
are de-a face cu un uci
gaș în serie, ale cănii 
victime, toate femei, au 
fost descoperite 
hjunghiate și cu hainele 
făcute ferfeniță 

2220 Starhunter 
23:15 Jurnalul TVR 
2345 Miss World România 
23:50 Marcă înregistrată 

0s40 Vrăjitoarele din Salem
E! (dramă, SUA 2002). 

Cu:Kristie Alley, Henry 
Czerny, Alan Bates, 
Peter Ustinov

700 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore 7 

9:15 Tânăr și neliniștit
El (reluare) 

10:15 Destine răscumpărate 
11:15 Tu ești, tu ctiștigll 
12:15 De râsul lumii 
13:00 Știrile ProTv 
1345 De râsul lumii 
14:15 Mihai Viteazul (istoric,

L‘ă coproducție, 1970) Cu: 
Ioana Butca, llarion 
Ciobanu, Ion Besoiu, 
Mircea Albulescu, Con
stantin Codrescu, 
Sergiu Nicolaescu, 
Amza PelIea, Florin 
Piersic, Emmerich 
Schaffer, Fory Etterle 

1600 Tânăr și neliniștit Cu:
S Eric Braeden, Joshua 

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

1700 Știrile ProTV Vremea 
1745 Tu ești, iu câștigi! 

Emisiune de diverti- 
ment 

1900 Știrile ProTV Sport.
Meteo

20:15 Cu mafia pe urme
Kl (acțiune, SUA 2000). 

Cu: Seiko Matsuda, 
Kiyoshi Nakajo, Gary 
Daniels, Hiroki Mat- 
'sukata, Eric Lutes, Jack 
McGee, Cuba Gooding. 

22:15 La Bloc 
23d» Știrile ProTV Sport 
2345 Doi bărbați și

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

030 5 frați Julea
H (reluare)

100 Știrile Pro TV 
3000 Renegatul 
300 Cu mafia pe urme 

r=| (acțiune, SUA 2000). 
Cu: Seiko Matsuda, 
Kiyoshi Nakajo, Gary 
Daniels, Hirold Mat- 
sukata, Eric Lutes, Jack 

« McGee, Cuba Gooding 
. '(reluare)

700 Ubsei.citer.
Sport

800 m gun presei 
(reluare) 

{ 900 Anastasia 
? 1000 întâmplări 

hazK
1030 Concurs Interactiv 
1200 Dădaca 
134X) Observator cu Sknona 

Ghetghe
1345 Hikteganln (aventuri, 

U Australia, 2001). Cu: 
Richard E. Grant Tom 
Long, Tara Morice, Sam 
Geer

1600 Observator 
1645Vhrere-

i El A trăi cu pasiune. Cu: 
Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Velo, 
Giuditta Saharini, Loren
zo Ciompi, Donatella 
Pompadur, Elisabeta De 
Palo

1730 Anastasia 
1830 Divertis: Fefix și Ofilea 

s 1900 Observator cu 
AJessanrka Stofcescu și 
Ludan Mândruță. Sport. 
Meteo

2030 Divertisment Cei mi 
tare din parcare 

22t30 Observator 
2330 Diverts: Felix și Otilea 
000 Te doresc (dramă, 
O Marea Britanie, 1998).

Cu: Rachel Weisz, 
Alessandro Nivola, Luka 
Petrusic, Ben Daniels. 
După nouă ani de 
detenție pentru omu
cidere, răstimp în care 
n-a încetat să fie obse
dat de Helen, Martin se 
întoarce m orășelul său. 
Dar Helen e bună pri
etenă cu Honda, un 
emigrant bosniac de 14 
ani, care află că Martin 
e vinovat de uciderea 
tatălui ei

200 Concurs 
\ Interactiv

3000 Observator 
400 Dădaca 
530Vivere 
’B(reluare)

I

i

1

f
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6X30 Nume în marmură
Oi (dramă. Estonia, 2002). 

Cu: Priit Voigemast, 
Indrek Sammul, Ott Aar- 
dam, Karol Kuntsel, Alo 
Kârve. Regia: Elmo 
Niiganen

740 Cinema, dnema, cine
ma. Episodul 31

8:10 Chipul de la fereastră 
[ 4 (dramă, Marea Britanie, 

2003). Cu: Angela 
Down 

10:00 Urmează la HBO 
10:05 Mansfield Paifc (dramă, 

tj Marea Britanie, 1999) 
12d» Hollywood: Necenzurat 

Julia Roberts 
1230 Băiatul cu părul lung

(dramă, SUA 2004). Cu: 
Kevin Sorbo 

14.*05  Stewardesa (comedie, 
13 SUA 2003) 

1530 Urmează la HBO 
1535 Mafia I (comedie, SUA 

131998).
17.*O5  Cetățeanul Hearst

O (dramă, SUA 2001). 
19d» Concert Phil Collins: 

The First Farewell Tour 
19:55 Urmează la HBO

2000 Curea Virgin iei (dramă, 
H SUA 2002). Cu: Gabriel 

Byrne, Joanne Whalley, 
Lindze Letherman, Kevin 
Zegers, Rachel Skarsten, 
Robert Miranda, Jeremy 
Akerman. Regia: Peter 
Markle

2140 Urmează la HBO 
2145 Cel mai căutat dm Mal-

(3 bl (comedie, SUA 
2003). Cu: Taye Diggs, 
Jamie Kennedy, Antho
ny Anderson, Regina 

- Hall, Blair Underwood, 
Damien Wayans. Regia: 
John Whitesell

&X5 A fost odiit>i to Mexic 
(acțiune, Mexic, 2003). 
Cu: Johnny Depp, Anto
nio Banderas, Salma 
Hayek, Mickey Rourke, 
Eva Mendes 

tfS Confesiunile unul 
>3 agent de pariuri (dramă, 

SUA 2002). Cu: David 
Krumholz, Tory Kittles

t
1 
i 
i

i

0700 Sărată-mă prostule 0800 
Teleshopping 0830 Fiica 
oceanului (reluare) 0900 Rebe
lii 1000 Tonomatul de vacanță 
1130 Cinci minute de cultură 
1145 Pasiuni 1235 Euro-dis- 
pecer 12:40 Verdict: Crimă 
13:30 Teleshoping 14:00 
Desene animate: Sagwa, pisica 
siameză 1430 Fiica oceanului 
1500 împreună în Europa 
1600 Enigme din Carpați 1630 
Sabrina 17:00 Rebelii 17:55 
Euro-dispecer 18:00 Bugetul 
meu 18:30 Sănătate naturistă 
1900 Soția lui Lorenzo 20:00 
Dragul de Raymond 2030 Ver
dict: Crimă 2130 Jurnalul TVR 
2200 Jurnalul Euronews pen
tru România 22:15 Dramul spre 
Santiago (thriller. Spania, 
1999). 00:00 Martorul tăcut 
0100 Sănătate naturistă 0130 
Serial: Dragul de Raymond (r)

PRO €
1345 Teleshopping 14:00 
Înapoi în viitor (d) 1445 
Teleshopping 1500 Doctoral de 
suflete (s, r) 15:55 Apropo de... 
cinema 15:45 Teleshopping 
1600 Doctoral de suflete (relu
are) 1700 Zidul Atlanticului 
1900 Surorile (s) 2000 Omul 
invizibil. Cu: Vincent Ventresca, 
Paul Ben-Victor 2200 Dolores 
Claiborne (thriller, SUA 1995). 
Cu: Kathy Bates 0100 Omul 
invizibil (r)

t 
î 
î

0730 News Radio (r) 07:55 
Sport cu Florentina 0835 Sun
set Beach 09:25 Dragoste și 
putere (r) 1000 Kensky Show 
10:55 Clip Art 11:00 Monica 
12X75 Teleshopping 1235 Bani 
la greu 14:00 Sunset Beach 
1500 Dragoste și putere 1600 
Mutant X 16:55 News Radio 
1730 Cash Taxi 18XX) Focus 
Prezintă: Magda Vasiliu. 1900 
Documentar 20:00 Vino mamă 
să mă vezi. 2100 Eurotombo- 
la 22:00 Cash Taxi 2230 
Trăsniți în N A.T.O.2300 Focus 
plus 2345 Mutant X 0045 Gui-

I 
i

f 
i

i

& 
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0700 Jesus (r) 08:15 Culoarea 
păcatului (r) 09X5 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 Casados210O 
Anita. 2300 Culoarea păcatu
lui 0000 Legături de familie 
0100 Poveștiri adevărate

1
I

i 
î
i
î
i

î

f
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î

j

1000 Teleshopping 1100 
Naționala de bere - Batalionul 
distracționar 12.00 Teleshop
ping 1300 Rebecca 1400 Jur
nalul de prânz 15:30 Inspec
toral Fowler 1630 Rebecca (s, 
reluare) 1730 Naționala de 
berel 1830 24 de ore Națion
al Tv 1945 țara Iu' Papură 
Vouă 2000 Taxi Driver 2100 
Mr. Bean 2130 Țara Iu' Papură 
Vouă. 22:00 Aripile gloriei 
(comedie fantastică. Olanda, 
1990). Un celebru actor fură 
manuscrisul unul tânăr scriitor, 
își însușește drepturile morale 
și materiale asupra acestuia

i 0700 Viața dimineața 0900 
, Verisslmo 1000 Lumea cărților 

10:15 Expresul de Buftea (r) 
12X5 Calendar ecumenic 1300 
Fan X O emisiune pe care o vei 
regăsi la BTTV pe tot parcursul 
săptămânii. Sâmbătă, gazda 
emisiunii, Daniela Gonț fi lasă 
pe fanli X să preia puterea și 
microfonul. Poți vorbi despre 
trapa ta preferaiă 13:50 Jet Set 
1435 Automotor 1535 Euro- 
maxx 1630 Ne privește 1745 
The Best of 6I Vine presa 1800 
6I Vine presai 2000 De la 
Moscova la LA (1) 2200 Nașul 
2345 Ediția de noapte

ț

ț 
t 
i
i
l
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r
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1540 Vară aventuroasă (s) 
16:30 12+ 17:00 Plaza (s) 
1730 încântare (sj 1830 Știri 
1835 Știri economice 1845 
Știri regionale 19:00 Povești 
1940 Hotelul inimilor (s) 2030 
Știri, meteo, sport 21:05 Co
moara din Damasc (aventură, 
Italia, 1998 - episodul 3). Cu: 
Franco Nero, Valârie Kaprisky, 
Ben Gazzara, Caterina Dereg- 
ibus, Randi Ingerman 21:50 
Momente vesele 2205 S6lyom 
Lăszlâ - portret 2300 Joi seara 
2330 Casa culturii 00*25  Știri

r 
î 
i 
i

î

0700 TotalCar (magazin) 0725 
Bună dimineața, Ungarial 
07:55 Mokka (magazin) 1000 
Sodă - joc telefonic 10:50 
Teleshop 1230 Salome (SUA) 
1330 Papa erorilor (SUA) 1530 
Joc 1625 Cărările iubirii (Mex
ic) 17:30 Vaporul dragostei 
(SUA) 1830 Anita (SUA) 1930 
Știri, meteo 2000 Prieteni buni 
(SUA) 2030 Activ (magazin) 
21:15 Monk (SUA) 2205 Un 
pod prea îndepărtat (acțiune, 
SUA 1977). Cu: Sean Connery, 
Robert Redford, Hardy Kruger, 
Ryan O'Neal, Walter Konut 
0125 Intim 0200 Câteva 
perechi (comedie, Anglia)

»
î 
i
ș

12X5 Dinastia: în culisele seri
alului (dramă, SUA, 2004) 
1400 fiicele lui McLeod 1445 
Viață de familie (dramă, SUA 
2005) 1630 Călătorie spre cen
tra Pământului (aventuri, SUA 
1999) 18.15 Prinț și cerșetor 
(aventuri, coproducție, 2000) 
2000 Fiicele lui McLeod 2100 
Lumile lui H.G, Wells (SF, 
Statele Unita ale Americii, 
2001) 2245 Jordan 2345 Tră
darea încrederii (suspans, SUA 
1994) 0130 Hamlet (dramă, 
SUA 2000). O distribuție de 
excepție Interpretează nemuri
toarea piesă despre răzbunare 
a Iul Shakespeare

06300700 Observator - 
Dieva (r) 

16301645 Știri locale

0830-1000 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

I ALLMARK
12.15 Dinastia: în culisele seri

alului (dramă, SUA 
2004)

1445 Viață de familie (dramă, 
SUA 2005)

1630 Călătorie spre centrul 
Pământului (aventuri, 
SUA 1999)

18.15 Prinț și cerșetor (aven
turi, coproducție, 2000)1

i 2000 Fiicele lui McLeod
! 2100 Lumile lui H. G. Wells 
r (SF, SUA 2001)
2245 Jordan (s)
2345 Trădarea încrederii (sus

pans SUA 1994)
0130 Hamlet (dramă, SUA

2000).

DISCOVERY

1200 Vânătorii de mituri 
1300 Revelații industriale 
1400 Autopsia mumiilor 
1500 Apocalipse ale anti

chității, Decăderea civi
lizației maya

1600 Meg.- războaie al fiare 
vechi

1700 Motociclete americane 
1800 Pe uimele wperevi 
1900 Tehnologie extremă, 

Barajul marin al Olan
dei

; 2000 Aventuri la pescuit cu 
RexHurrt

I !
i;

i

i
t

, i
, J 2030 Clubul de pescuit Buena
i >. Vista
. \ 2100 Cele șapte minuni ale
> I Romei Antice

> 2200 Detectivi crimlnaliști
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• Despăgubiri. Valoarea despăgubirilor 
acordate de firme dienților din județ în acest 
an a fost de 894 de milioane de lei. Suma 
reprezintă valoarea produselor înlocuite, 
contravaloarea achitată sau valoarea 
reparațiilor. (C.P.)

• Alocație. Din 2006, mamele care vor dori 
£ să scurteze perioada de concediu vor primi, 
r suma de 3,3 milioane de lei/lună, adică

salariul minim pe economie, pentru a angaja 
o bonă. Aceeași sumă o vor primi și mamele 
care nu au contribuit înaintea nașterii la 
asigurări sociale, dar se angajează în perioa
da concediului de îngrijire a copilului. (I.J.)

Proiect distrus de 
birocrație

Petroșani (I.J.) - Infrastructura din Valea 
Jiului riscă să sufere o mare pierdere din 
cauza birocrației. Practic, o serie de 
proiecte destinate dezvoltării Văii Jiului nu 
mai ajung la finalitate, iar in această 
situație se află câteva drumuri de interes 
național sau lucrările destinate realizării 
programului de dezvoltare a zonei turistice 
Parâng. Aceste lucrări nu sunt începute, iar 
termenul lor de execuție expiră la sfârșitul 
anului.
Proiect întârziat

„Pentru proiectul destinat Masivului 
Parâng lucrările ar fi trebuit deja demarate. 
Nu putem însă face nici un fel de licitație, 
chiar dacă studiul de fezabilitate a fost deja 
admis, pentru că permanent ni se mai cer 
documente. în acest caz, riscăm să pierdem 
unul dintre cele mai importante proiecte, 
estinîat la 7 milioane de euro, iar altă ocazie 
nu vom mai avea. Aceste completări fac să 
nu mai știm exact scopul pentru care se 
doresc banii”, a precizat Carol Schreter, pri
marul municipiului Petroșani. Lucrarea 
pentru refacerea infrastructurii către Ma
sivul Parâng se realizează cu fonduri 
externe, UE impune respe tarea.unpi ca
lendar. Scopul proiectului este introducerea 
canalizării și a apei în zona cabanelor, ilu
minatul și realizarea unor zone de agrement 
specifice turismului montan.

UE investește în Masivul Parâng

wimgywMMim .
I.,....,./....,...,.. i 1

Salam de casă Cristim 5,99 lei/400 q (Billa)
Ficăței de pui preparați 0,99 lei/100 q (Billa)
Inqhețată Aloma 11,29 lei/1 kq (Billa)
Smântână Napolact 5,95 lei/1 kq (Billa)
Cereale Nestle 6,52 lei/250 q (Billa)
Pachet rustic qrătar 11,99 lei/kg (Artima)
Zott desert 1,09 lei/175 q (Artima)
Fulqi de porumb 2,49 lei/250 ,g (Artima)
Apă plată 1,24 lei/2 1 (Artima)
Bere Beck's 1,99 lei/doză (Artima)

Societatea Preț Vadafte
Închidere (lel/acț)^6)

1. SNPPETROM 0,4900 +2,94
2. SIF1 BANATOUȘANA oprit
1 TLV 0,8850 0
4T 3RD 1,2000 +5,26
5. IMPACT 0,4400 <92
6. AZOMUREȘ 0,2350 <81
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,7750 +1.B1
8. ROMPETROL 

RAFINARE (RRQ
0,0973 +1,35

9. HABER 0,3410 ‘ -9,07
10. nnsMi \ 0,5300 +1M
11.DECEBĂI 0,0115 +2,68
■riHM realizată de SVM IFB FINWEST SA »> 
b-dtal Decebai, BL R, parter (lingă QUASAR), tri.: 221277.

Iadul compensatelor continuă
■ Sute de hunedoreni 
așteaptă în fața farma
ciilor să-și ia „porția zil
nică de viață".

Tiberiu Stroia________________
tlberlu.strola0lnformmedla.ro

Deva - Oricât de multe asi
gurări privind rezolvarea cri
zei compensatelor se primesc 
de la „centru”, realitatea din 
teren dovedește, fără echivoc, 
că ministrul Cinteză habar n- 
are ce vorbește.

După a nu știu câta a- 
nunțata rezolvare a medica
mentelor compensate, ieri, 
hunedorenii au ieșit cu mic, 
cu mare pentru a-și cumpăra 
medicamentele gratuite și 
compensate.

Euromedica acordă 
consultații gratuite
M Consultațiile la 
Euromedica sunt gratu
ite dacă există tri
mitere de la medic.

Iha Jurcone_________________
lna.jurcone0lnfonnmedla.ra

Petroșani - în ciuda zvonu
rilor, potrivit cărora consul
tațiile de .specialitate prin 
Centrul Imagistic de Diag
nosticare de la Petroșani se 
realizează contra cost, reali
tatea le infirmă. Există însă 
două tipuri de analize care se 
plătesc la recomandarea 
CJAS Hunedoara. Acestea au 
intrat în vigoare în luna 
iunie 2005 și vizează ecografi- 
ile și EKG-urile, care, în 
funcție de specific, costă între 
365.000 de lei și 550.000 de lei,

Spre nedumerirea lor, 
foarte puține farmacii elibe
rau rețete compensate.
Gratuite pentru copii

La farmacia Tacomi din 
Deva, zeci de persoane, 
majoritatea vârstnici, aștep
tau la rând. „Este o nebunie 
ceea ce se întâmplă”, declară 
Nicolae Stan, în vârstă de 67 
de ani. Pur și simplu își bat 
joc de noi. Am o rețetă de 
luna trecută pe care n-am 
reușit să o iau. Sufăr de 
inimă, iar banii de pensie nu
mi ajung să-mi cumpăr 
medicamentele. Sper ca mă
car luna asta să reușesc”, 
spune supărat Nicolae.

La farmacia din centrul 
orașului se dau medicamente 
gratuite dar numai pentru 

în cazul ecografiilor, și 
219.000 de lei, pentru o elec
trocardiogramă. „Toate cele
lalte analize de la Eurome
dica se fac gratuit, cu tri
mitere de la medicul de spe
cialitate, pentru toți pacienții 
asigurați la sistemul națio
nal al asigurărilor de sănă
tate, iar urgențele sunt pre
luate de spital”, afirmă surse 
din cadrul*  Spitalului de 
Urgență din Petroșani. 

Teste gratuite

copii. Farmacista de serviciu 
de la Tacomi ne- spune că nu 
a primit bani pentru a elibera 
alt gen de medicamente com-
pensate. Victoria Silion, de 60 
de ani iese din farmacie 
dezamăgită.

„Nimeni nu vrea să-mi dea 
medicamentele gratuite la

Zeci de persoane așteaptă la rând (Foto: Traian Mânu)

Alba-neagra cu TVA
Deva (C.P.) - Președintele 

României, Traian Băsescu, 
relansează disputa pe tema 
creșterii valorii taxei pe 
valoarea adăugată. Dar 
pune o condiție! Concomi
tent să se reducă suma ce 
trebuie achitată drept con
tribuție pentru sănătate.

Subiectul nu este nou, în 
condițiile în care ministrul 
finanțelor a fost nevoit 
timp de câteva săptămâni 
să se justifice atunci când 
a propus în luna iunie 
majorarea TVA de la 19% 
la 22%. Propunerea a stâr
nit o serie de reacții 
adverse, atât din partea 
unor partide politice cât și 
a mediului de afaceri.

Faptul că este nevoie de 
bani la bugetul statului este 
deja de notorietate. Dar să 

care am dreptul, spune fe
meia. Am o pensie de trei 
milioane de lei, iar medica
mentele costă un milion. Su-
făr de reumatism cronic și 
am niște dureri îngrozitoare. 
Dar se pare că pe nimeni nu
interesează acest 
afirmă Victoria.

lucru”,

vedem ce va presupune 
introducerea măsurii în 
varianta Băsescu.
Vom plăti mai puțin

Câteva milioane de ro
mâni vor plăti mai puțin 
pentru sănătate, deci sala
riul va crește cu câteva mii 
de lei. Dar...! Toți acești 
„fericiți” împreună cu res
tul populației inactiye vor 
plăti cu vârf și îndesat pen
tru utilitățile, produsele și 
serviciile de care au nevoie.

Cu alte cuvinte președin
tele vine și spune că dă 
unora cu o mână, dar e 
pregătit să ia cu două de la 
noi toți. Iar dacă ideea 
primește aviz favorabil, 
probabil că ne va mai da 
încă o dată asigurări că: 
„Veți trăi bine!”

MNBM MMIw
Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 4 auaust 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 3,4592 2,8095 5,0083

C irsut /aiutar practicat, de băncile tin Deva .
Valută euro dolar liră sterlină

ev c V C V
Banc Post 3,4550 3,4950 2,8350 2,8850 5,0100 5,1200
BRD 3,4230 3,5030 2,7750 2,8610 4,9320 5,0890
Banca Transilv. 3,4515 3,5015 2,8384 2,8884 5,0138 5,0873
Raiffeisen Bank 3,4300 3,5100 2,8000 2,8900 4,9500 5,1200

I Ciircuf valutar practicat de casete * schimbe văiiHar din Deva î
Star Exchanqe 3,4200 3,4700 2,8000 2,8600 4,8500 5,1200
Herdan Exchange 3,4300 3,4700 2,8000 2,8500

tlberlu.strola0lnformmedla.ro


joi, 4 august 2005

• Control. Corpul de Control al Instituției 
Prefectului efectuează controale în ceea ce 
privește modul în care au fost realizate regu
larizările albiilor râurilor din județul Hune
doara, a anunțat subprefectul Dan Pricăjan. 
Concluziile acestor verificări vor fi făcute 
publice la finalul acțiunii declanșate de Pre
fectură. (M.S.)

• Fonduri. Județul Hunedoara a primit 17 
miliarde de lei, din partea Guvernului, cu 
scopul efectuării unor lucrări de regularizare 
a cursurilor de apă din zonă, a declarat sub
prefectul Dan Pricăjan. El a menționat că 
suma este insuficientă, specialiștii apreciind 
că necesarul de bani este de aproape 150 
de ori mai mare. (M.S.)

• Furt. Un bărbat din Petroșani este cerce
tat de polițiștii din localitate după ce a furat 
mai multe componente de cale ferată de pe 
tronsonul Petroșani-Simeria. Fapta s-a petre
cut în apropierea Haltei CFR Baru. (M.S.)

Amâni a murit!
Trăiască corupția!

Tibekiu Stroia______________
tlbeflH.stroiaeinformmedla.ro

HVTiJl

Hunedorenii au sărit în ajutorul celor sinistrați (Foto Traian Mânu)

Hunedorenii știu să ajute

i cm ‘•t

/'"Xbosit după efortul de a dosi timp de
V-^mai bine de un an, cele 40 de dosare 

de mare corupție, loan Amariei, șeful Parche

tului Național Anticorupție, s-a decis să iasă 

la pensie. Și, ca orice pensionar care se 

respectă, și-a tras o pensie de vreo 2.000 de 

dolari. Pentru că nu se face ca un țip care, 
ieri, se trăgea de șireturi cu furăcioșii de 

neam și de țară, astăzi, să se calce în 

picioare, prin fața farmaciilor, cu pensionarii 
ăia de-au muncit zeci de ani, ca fraierii, la 

construcția României multilateral dezvoltate.

P
e de altă parte, ieșirea lui Amariei la 

pensie ar putea să însemne intrarea gagi
ilor din Alianță cu piciorul drept (sau stâng) în 

gura marilor corupți, care deocamdată există, 
dar lipsesc cu desăvârșire. Sau pur și simplu 

ar putea să nu însemne nimic altceva decât o 

criză de isterie a Monicăi Macovei, obsedată 

de faptul că nu reușește să îndeplinească 

ordinul lupului de mare. Și care Monica ar 

putea să sfârșească asemeni unei omonime 

de-a sa din America. Numai că nu va avea de 

rezolvat problema trabucului din biroul oval, 

ci ar putea să ajungă să numere în neștire 

ouăle lui Năstase. Oricum, lupta se pare că 

acum începe. Iar dacă ne uităm prin gura 

marinerului, care câteodată adevăr grăiește, se 

pare că marea corupție și-a schimbat centrul 
de greutate. Iar dacă ne uităm la modul de 

operare al PNA-ului, se pare că în curând se 

va deschide sezonul arestărilor pentru cinci 

zile. Să vadă prostimea că se muncește!

■ Ajutoarele strânse 
pentru sinistrații din 
Moldova au ajuns la 
destinatari.

Deva (M.S.) - Campania de 
strângere de ajutoare pentru 
victimele inundațiilor din 
Moldova și-a atins scopul, 
locuitorii municipiilor Hune
doara și Deva arătându-și so
lidaritatea față de semenii 
aflați în clipe grele.

La inițiativa senatorului 
liberal Viorel Arion, în cele 
două orașe s-a strâns, în 
numai 10 zile, o sumă de 125 
milioane lei, care va fi 
împărțită familiilor victime 
ale inundațiilor.

O parte principală a cam
paniei de ajutorare a fost

dusă în municipiul Hune
doara, unde senatorul liberal 
a instalat un cort în fața 
Casei de Cultură. în acest fel, 
au fost strânse 10 tone de 
îmbrăcăminte, 20 de frigidere, 
14 aragazuri, 10 mașini de 
spălat, 3 televizoare, mobilier. 
„La un moment dat am fost 
copleșiți de mulțimea aju
toarelor venite de la popu
lație. Materialele colectate vor 
fi transportate cu două TIR- 
uri spre zonele sinistrate”, a 
afirmat senatorul Arion.
Primul transport

Primul camion cu ajutoare 
a ajuns ieri în comună Ure- 
chești, din județul Galați, 
unde au fost trimise îmbră
căminte, electrocasnice, mobi
lier și alimente neperisabile.

Cinci familii au primit și aju
toare bănești în sumă de 50 
milioane lei, pentru a-și re
face gospodăriile.Nu au fost 
uitate nici familiile afectate 
de inundațiile din județul 
Hunedoara. O mașină cu o- 
biecte, îmbrăcăminte, alimen
te a fost trimisă ieri în spri
jinul acestora, alături de o 
sumă de 25 milioane lei.
Lista donațiilor

Senatorul Viorel Arion a 
precizat că o listă cu donațiile 
efectuate de hunedoreni și 
deveni poate fi consultată la 
sediul cabinetului său. Tot 
aici, orice persoană poate ve
rifica modul în care ajutoa
rele au fost colectate, depozi
tate și repartizate celor care 
au avut nevoie de ele. Viorel Arion

a m o părere foarte 
2A.proastă! Nu ar tre
bui să se întâmple așa 
ceva într-un loc pu
blic, în care se află și 
copii. Exemplul pe 
care l-au dat celor 
mici nu este unul de 
urmat.

Simona, 
Deva

Sunt nesimțiți! Ar 
trebui să se ia 

măsuri de orice fel, 
administrative și 
financiare, împotriva 
lor. Ar trebui să fie 
puși ca pe vremuri 
la panoul „de onoare”, 
să-i vadă toată 
lumea.
Dorel, 
Deva

Nu cred că are vreo 
importanță unde o 

faci. Dacă ei s-au 
simțit bine așa, eu 
cred că e ok!
Asta a fost alegerea 
lor sau poate 
e vorba doar de 
exhibiționism.

CătăLiN Bulgaru, 
Deva

Nu m-ar deranja 
deloc dacă aș 

vedea așa ceva. 
Fiecare e liber să 
facă ce vrea. 
Bravo lor că n-au 
inhibiții! Oricum 
la ștrand mai 
toate fetele sunt 
topless...
Iulian, 
Deva

Nu-i corect! Nu simt 
de acord. Ar tre

bui să se ia măsuri 
pentru că, vă dați sea
ma, unde se ajunge în 
felul acesta... E jenant 
și revoltător. Ce edu
cație oferim copiilor 
CU astfel de mani
festări?
Mariana,
Deva

Incendiu de la gunoi
Lupeni ( M.S.) - Un imobil care aparține 

Primăriei orașului Lupeni a fost cuprins 
de flăcări, după ce mai mulți copii au aprins 
gunoaiele depozitate in incinta spațiului 
afectat de incendiu. La fața locului s-au 
deplasat pompierii militari din Lupeni care 
au reușit să limiteze efectele focului, astfel 
că, din imobil, a ars doar o parte a acope
rișului. Cercetările efectuate la fața locului 
au scos la iveală faptul că incendiul a fost 
declanșat de un grup de copii care se jucau 
în zona clădirii. La un moment dat, ei au 
aprins gunoaiele depozitate în imobil, focul 
extinzându-se apoi în restul spațiului.

Se reîntorc ploile!
Deva (M.S.) - Administrația 

Națională de Meteorologie a 
transmis o avertizare meteo
rologică potrivit căreia, în 
intervalul 4-6 august 2005, 
instabilitatea va fi accentuată 
și va ploua în toate regiunile, 
a informat Prefectura Hune
doara. Azi și la noapte, în 
Oltenia, Banat, Crișana, Mara
mureș și vestul Transilvaniei, 
cantitățile de apă vor depăși 
25 1/mp și izolat 50 1/mp. 
Primăriile din zonele de risc

vor institui starea de perma
nență, iar comitetele locale 
pentru situații de urgență vor 
monitoriza fenomenele meteo 
și efectele acestora, împreună 
cu luarea măsurilor de pre
venire care se impun. Vor fi 
supravegheate locurile cu 
potențial de producere a inun
dațiilor, vor fi curățate cana
lele de scurgere și rigolele, iar 
trecerile pe sub poduri și 
podețe vor fi eliberate de res
turi vegetale.

tlbeflH.stroiaeinformmedla.ro


• Corvinul - în Divizia D? Președintele FC
■■ Șj Corvinul Hunedoara, aflat ieri la București, la 
r Federația Română de Fotbal, a declarat tele

fonic că în viitorul an competițional echipa 
va activa în Divizia D de Fotbal. (V.N.)

• Aurul Brad. Din cauze financiare foarte 
dificile și Aurul Brad a renunțat la o divizie 
superioară și va merge în D. Valentin Verdeș, 
organizatorul de competiții al formației, ne-a 
precizat ieri că nu au lipsit promisiunile pen
tru sprijinul echipei, dar acestea au rămas 
doar la acest nivel. (V.N.)

Ieri s-a desfășurat 
adunarea generală 
ordinară de alegeri a 
Asociației Județene de 
Fotbal. Cei 29 de dele
gați cu drept de vot 
prezenți la eveniment 
au ales noul Birou 
Executiv al AJF în 
următoarea compo
nență: președinte, 
Mircea Sîrbu, 
vicepreședinți, Grigore 
Macavei și Sever Bog
dan, iar secretar, Doru 
Toma. De asemenea, 
au mai fost aleși un 
trezorier - Hie 
Ștefănița, reprezentata 
al echipelor din 
Divizia D - Cristian 
Gîț și un reprezentant 
al echipelor din Campi
onatul Județean - 
Guran Voicu.

(Foto EPA)

îarhik&yan 
ieste primul 
indian care 

îva conduce 
bolizi de 
formula I. 
Beri s-au ' 
spus Ia 
:punct de
talii pentru 
iesfăș urare

< unei 
asemenea 
probe Ia 

‘New Delhi, 
capitala 
jlndfei.

(Foto: EPA)

Programul meciurilor
Diviziei B

București (V.N.) - Ieri a fost stabilit Pro
gramul meciurilor Diviziei B la fotbal, 
ediția 2005 - 2006. în Seria B2, Universitatea 
Craiova, echipă care a retrogradat pentru 
prima oară in divizia secundă, va juca în 
prima etapă la București în compania celei 

F de-a doua echipe a Rapidului. în Seria Bl, 
5 FC Brașov va debuta tot în deplasare, în 

fața Ceahlăului Piatra Neamț, iar în Seria 
B3, Apulum Alba Iulia va juca prima etapă 
pe terenul formației Gaz Metan Mediaș.

Etapa I_________________ ........__
CS Deva - Olimpia Safu-Mare______________ _
RE 8ta Arad - InSustria Sârmei Câmpia-
Minerul Lupeni - Liberty Oradea______________  _
Apulum Alba-tulia - Gaz Metan Mediaș
Gloria Bistrița ll - EB Bihor Oradea_______________
Universitatea Cluj - Tricotaje Ineu__________ •
Unirea Sânnisolaal-Mare - Armatura Zalău ■
Cffl Timișoara - Unirea Dej,

Etapa a ll-a _ ____________ _ _____ ___
Industria Sârmei Câmpia-Turzii - CS Deva________
Liberty Oradea - FC Uta Arad___________________
Gaz Metan Mediaș - Minerul Lupeni
FC Bihor Oradea - Apulum Alba-lulia_____________
Tricotaje Ineu - Gloria Bistrița II__________________
Armătura Zalau - Universitatea Etaj___________
Unirea Dej - Unirea Sânnicolav1-**"  ■ __________
Olimpia Satu-Mane - GFR Timișoara

Peste 1000 km în cinci zile
■ Competiție unică în 
Europa datorită com
plexității traseului și 
caracterului sportiv.

Valentin Neagu_______________
valentin.neaguQinformmedia.ro

Deva - După cum se știe, 
sâmbătă începe la Deva cea 
de a Vl-a ediție a Raliului 
Internațional Tot-Teren Car- 
pat Express, care constituie 
etapa finală a Campionatului 
European de Raliuri. Acesta 
este singurul rally raid din 
România și este organizat sub 
egida Autorităților Sportive 
Naționale de profil, respectiv 
Federația Română de Motoci- 
clism. De asemenea el se află 
sub-patronajul Regiei Națio
nale a Pădurilor.

Nu cu multă vreme în 
urmă, cu ocazia traversării 
României de raliul Paris - 
Pekin, al cărui organizator pe 
sectorul românesc a fost 
Transcarpat, celebrii Jean 
Loui Schesser și Fabrizio 
Meoni, campioni mondiali, au 
afirmat că echivalentul unui 
km de pistă românească îl 
reprezintă cinci km de pistă 
africană.
Avertizări

Pe durata raliului, pe anu
mite drumuri naționale, jude
țene și comunale care au un 
aspect de drum forestier și 
care sunt incluse în traseul 
raliului, se vor institui inter
dicții sau restricții pentru cir
culația publică.

Pentru a se evita produ
cerea unor accidente, oamenii

ar trebui să știe următoarele 
avertizări.

Sâmbătă, 6 august, locui
torii din localitățile Socet și 
Poiana Răchițelii să nu cir
cule pe DC 115 B, între orele 
16 - 18. De asemenea, cei din

Poiana Răchițelii sunt aver
tizați să țină animalele 
închise în curți, să suprave
gheze atent copiii și bătrânii 
și să evite orice deplasare pe 
ulița centrală și pe drumul 
spre Feregi.

Vor fi avertizate și alte localități (Foto: arhivă)

Antrenorii din Divizia A
București (V.N.) - în noul 

sezon al Diviziei A de fotbal, 
6 echipe vor avea antrenori 
noi. Numărul antrenorilor 
străini din campionatul nostru 
se menține același ca și în 
sezonul trecut - 2. Dacă a ple
cat Walter Zenga, acum la 
Steaua Roșie Belgrad, a venit 
ucraineanul Oleg Protasov, 
celălalt străin fiind Roberto 
Landi la FC Național.

Dintre antrenorii tineri, 
Dorinei Munteanu a debutat 
deja la GFR Cluj, în Cupa 
Intertoto, cu rezultate remar
cabile, în timp ce colegul său 
de generație Neluțu Sabău a 
preluat pe Gloria Bistrița.

Iată lista cu antrenorii ce 
vor începe sezonul 2005-2006:

Steaua București: Oleg Pro
tasov, Ucraina - nou, l-a 
înlocuit pe Dumitru Dumitriu, 
Dinamo București: loan 
Andone - confirmat, Rapid 
București: Răzvan Lucescu -

confirmat, FC Național 
București: Roberto Landi, 
Italia - confirmat, FC Farul 
Constanța: Petre Grigoraș - 
confirmat, FCU Politehnica 
Timișoara: Cosmin Olăroiu - 
confirmat, Sportul Studențesc 
București: Dan Petrescu - con
firmat, Oțelul Galați: Aurel 
Șunda - nou, l-a înlocuit pe 
Mihai Stoichiță, Politehnica 
Iași: Ionuț Popa - confirmat, 
FC Argeș Pitești: Sorin Cârțu 
- confirmat, GFR Ecomax Cluj: 
Dorinei Munteanu - nou, l-a 
înlocuit pe Aurel Șunda, FCM 
Bacău: Cristian Popovici - con
firmat, Gloria Bistrița: Ioan 
Ovidiu Sabău - nou, l-a 
înlocuit pe Constantin 
Cârstea, CS Vaslui: Basarab 
Panduru - nou, l-a înlocuit pe 
Mircea Rednic, Pandurii Târ- 
gu-Jiu: Emil Săndoi - confir
mat, Jiul Petroșani: Ionuț 
Chirilă - nou, l-a înlocuit pe 
Marin Tudorache.

Sabău vrea puncte
Bistrița (V.N.) - Antre

norul echipei Gloria Bis
trița, loan Ovidiu Sabău, a 
declarat, miercuri, că me
ciul cu formația Jiul Pe
troșani din prima etapă a 
Diviziei A nu va fi unul 
spectaculos. „Este un înce
put de campionat în care 
contează orice punct. Glo
ria va întâlni o echipă nou- 
promovată, ambițioasă, dar 
eu cred în posibilitățile 
băieților, în motivația lor și 
sper să ne întoarcem cu cel 
puțin un punct”, a declarat 
Sabău. Sabău a spus că o 
victorie ar conta mult pen
tru moralul jucătorilor. 
„Echipa nu este încă omo
genizată, dar trebuie să 
avem răbdare pentru că 
lucrurile se vor schimba în 
bine. O victorie ar conta

mult pentru moralul echi
pei, pentru entuziasmul ei, 
dar și pentru mine ca an
trenor, pentru că aș deveni 
mult mai credibil și altfel 
aș putea lucra cu ei”, a 
adăugat tehnicianul bistri- 
țenilor.

în timpul antrenamentu
lui de marți seară, Sabău 
l-a certat pe Negrean pen
tru întârzierea cu care a 
luat startul la sprinturi și 
pe Karamyan pentru că nu 
s-a concentrat suficient. 
După antrenamentul de 
miercuri dimineață, Gloria 
a plecat spre Petroșani, ur
mând să facă un popas la 
Hunedoara.

Partida Jiul Petroșani - 
Gloria Bistrița din prima 
etapă a Diviziei A se va dis
puta vineri, de la ora 18.00.
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• Dubla. Atacantul francez David Trezeguet, 
component al formației Juventus Torino, 
anunță că în sezonul viitor nu se va mai 
mulțumi doar cu câștigarea titlului de campi
on al Italiei și că numai o „dublă" scudetto- 
Champions League l-ar putea satisface.(MF)

• Decizie. Tribunalul administrativ regional 
din Roma a decis ca echipa de fotbal Messi
na să evolueze în prima divizie a campionat
ului italian în sezonul viitor, modificând ast
fel hotărârea Federației italiene de fotbal 
FIGC, care o retrogradase în Serie B.(MF)

Pițurcă l-a „sărit" pe Pancu
București (MF) - Selecționerul Victor Pi- 

țurcă nu l-a mai convocat pe Daniel Pancu 
pentru meciul cu Andorra. „Piți” l-a pedep
sit astfel pe atacantul lui Beșiktaș Istanbul 
pentru evoluțiile neconvingătoare din jocu
rile cu Olanda. Pancu nu a părut deloc sur
prins de decizia selecționerului: „Nu sunt 
dezamăgit pentru că n-am fost convocat. Așa 
a gândit antrenorul lotul, iar dacă sunt che
mat, vin, dacă nu, nu-mi rămâne decât să 
mă pregătesc și să fiu în formă la echipa de 
club”. Daniel Pancu a marcat nouă goluri 
în cele 27 de selecții la națională, ultimul 
reușit din penalti în amicalul România-Slo- 
vacia 2 - 2, disputat în februarie, în Cipru.

Meci anost

Este clar: Rubinho pleacă

Bistrița (MF) - Antre
norul echipei Gloria Bis
trița, loan Ovidiu Sa- 
bău, a declarat astăzi că 
meciul cu formația Jiul 
Petroșani din prima 
etapă a Diviziei A nu va 
fi unul spectaculos. „Es
te un început de campio
nat în care contează ori
ce punct. Gloria va în
tâlni o echipă nou pro
movată, ambițioasă, dar 
eu cred în posibilitățile 
băieților și sper să ne 
întoarcem cu cel puțin 
un punct”, a declarat Sa- 
bău, care a precizat că 
nu va intra pe teren în j 
acest meci, cu toate,, că 
s-a antrenat cot la cot cu 
elevii săi. Sabău a spus 
că o victorie ar conta 
mult pentru moralul ju
cătorilor. „Echipa nu es
te încă omogenizată, dar 
trebuie să avem răbdare 
pentru că lucrurile se 
vor schimba în bine. O 
victorie ar conta mult
pentru moralul echipei,
pentru entuzias
mul ei, dar și 
pentru mine 
ca antrenor”, 
a adăugat teh
nicianul bis- 
trițeni- 
lor.

Julio Cesar Baptista, f^tui golghe
ter al echipei FC Sevilla, s-a antrenat iezi 
patru prima dată cu noii săi colegi de la 
Real Madrid.(D.N.) (Foto. epa>

■ Pilotul Rubens Barri
chello nu va mai fi păs
trat de Ferarri, care îl va 
angaja pe Felipe Massa.

Mugello (MF) - Pilotul bra
zilian Rubens Barrichello va 
părăsi echipa Ferrari la fina
lul sezonului 2005 al Campio
natului Mondial de Formula 
1, a anunțat, marți, într-un 
comunicat, scuderia italiană, 
citată de AFP. „Rubens Barri
chello va părăsi scuderia la fi
nalul acestui sezon, după o 
colaborare fructuoasă care a 
început în 2000 și care a con
tribuit la câștigarea a cinci 
titluri mondiale la construc
tori”, se arată în comunicatul 
citat. Responsabilii echipei 
Ferrari au precizat, de aseme
nea, că pilotul brazilian Feli
pe Massa va concura pentru 
scuderia italiană în sezonul

Edgar Davis

„Pittbuir 
la Londra
Londra (MF) - Clubul 
englez de fotbal Tot
tenham Hotspur a 
oficializat, miercuri, 
transferul mijlocașului 

î- olandez Edgar Da-
. \flds, afle la sfârșit de 

contract cu gruparea 
italiană Inter Milano, 
acesta efectuând de
ja vizita medicală. 
„Toată lumea este 
încântată. Este un 
mare jucător, exact 
ceea ce ne doream", 
a declarat Martin Joi, 
antrenorul echipei 
engleze. Tottenham 
a făcut anul trecut o 
ofertă de 4,5 mili
oane de euro pentru 
achiziționarea lui 
Davids, aflat atunci 
sub contract cu 
Juventus, însă olan
dezul a refuzat să 

plece în Anglia, 
preferând să sem
neze cu Inter,

Adversari puternici
Oradea (MF) - Echipele 

naționale de handbal mas
culin ale Olandei, Italiei 
și Ucrainei și-au anunțat 
participarea, alături de re
prezentativa României, la 
Trofeul Carpați de la Ora
dea. Turneul este progra
mat în perioada 23-27 de
cembrie, cheltuielile de ca
zare și masă, precum și ce
le de transport, urmând a 
fi suportate de organizatori. 
Asociația Județeană de 
Handbal Bihor urmează să 
confirme organizarea tur
neului până in 25 august, 
caz în care, la cererea FRH, 
trebuie să-și ia angajamen
tul că va schimba suprafața 
de joc și tabela electronică 
din sala Antonio Alexe.

Luchici, surpriza turneului
■ Un ilustru necunoscut, 
beneficiar al unei invita
ții a organizatorilor, s-a 
calificat în turul secund.

Timișoara (D.N.) - Tenisma- 
nul Gabriel Moraru, cap de 
serie numărul 6, s-a calificat 
în turul doi al turneului chal
lenger de la Timișoara, dotat 
cu premii în valoare totală de 
25.000 de euro. Moraru l-a în
vins, în runda inaugurală, cu 
scorul de 6 - 2, 2 - 6, 6 - 0, pe 
argentinianul Martin Alund, 
jucător venit din calificări, și 
va juca în faza următoare a 
competiției cu germanul Ja- 
kub Herm-Zahlava.

Tenismanul Raian Luchici, 
beneficiar al unui wild-card, 
este deocamdată surpriza plă
cută a concursului. Românul, 
un tânăr de perspectivă, l-a 
învins, în primul tur, cu sco
rul de 7 - 5, 6 - 0, pe mult mai 
bine clasatul croat Lovro Zov-

Ferarri renunță de bunăvoie la BarricheMo.

viitor, Ferrari exercitând o 
clauză existentă într-un con
tract semnat cu Massa în 2001, 
după ce acesta a câștigat cam
pionatul de Formula 3000. Ma
ssa, care este în prezent pilo

încântat de noile achiziții
■ Fundașul român, Cris
tian Chivu, crede că for
mația sa va avea un cu
vânt de spus în II Calcio.

Roma (MF) - Internaționa
lul român Cristian Chivu s-a 
arătat încântat de achizițiile 
făcute, în această vară, de con
ducătorii clubului AS Roma, 
a anunțat, marți, agenția Da- 
tasport. „Noii veniți s-au inte
grat perfect într-o echipă de 
renume. După meciul amical 
cu Bolzano, am realizat că 
stăm bine și din punct de ve
dere fizic și din punct de ve
dere tactic. Am format o bază 
și mai avem trei săptămâni 
pentru a continua munca.

ko și va juca în faza următoa
re a competiției cu cehul Jan 
Minar, cap de serie numărul 
7, care a trecut, cu scorul de 
6 -1, 6 - 3, de ucraineanul Ko- 
stiantin Dmitrenko, benefi
ciar al unui wild-card. Tenis
manul Marius Călugăru a fost 
învins, țjuns pe tabloul prin
cipal în postură de „lucky lo
ser” a pierdut, cu scorul de 0 
- 6, 3 - 6 de bulgarul Radoslav 
Lukaev, jucător venit din ca
lificări. în turul secund s-a ca
lificat și Marc Gicquel, cam
pionul en-titre.
Români la dublu

în proba de dublu, perechea 
Adrian Barbu/Adrian Ungur 
a învins, în runda inaugurală, 
cu scorul de 6 - 4, 6 - 2, cuplul 
Raian Luchici/Leonard Gul- 
lan (România/Africa de Sud) 
și va juca în faza următoare 
a competiției cu perechea ger
mană Andreas Beck/Jakub 
Herm-Zahlava. 

tul echipei Sauber, a fost pilot 
de încercări la Ferrari în 2003.
Dezmințire falsă

Anunțul plecării lui Bar
richello intervine la trei zile

Trebuie să formăm un grup. 
Dacă vom înțelege acest lu
cru, vom avea și rezultate”, 
a spus Chivu. Internaționalul 
român a precizat că se simte 
bine: „Mă simt bine și sunt 
fericit că am reușit să revin 
în lot și să nu mai am pro
bleme medicale”, a declarat 
Chivu. Rugat să-l caracteri
zeze pe fundașul ghanez Sa
muel Kuffour, cu care a făcut 
pereche în centrul defensivei 
romane, românul a spus: „A 
jucat 12 ani la Bayem Mun- 
chen. Este inutil să spun mai 
multe”.
Victorie amicală

Echipa AS Roma, cu funda
șul Cristian Chivu o repriză 

uicquei vrea sa-și apere tniui.

după ce brazilianul a dezmin
țit informațiile apărute în 
presa sud-americană privind 
trecerea sa la echipa BAR- 
Honda în sezonul viitor. „Vă 
garantez că nu este nimic 
adevărat. Este ca și cum v-a$ 
spune că anul viitor Michael 
Schumacher va merge la Red 
Bull și voi ați crede, deși știți 
că nu este decât o glumă”, a 
spus Barrichello. Pilotul bra
zilian, în vârstă de 33 de ani, 
a debutat în FI în 1993 la 
echipa Jordan-Hart. El a con
curat apoi pentru Peugeot, în 
1995, și Stewart doi ani mai 
târziu, pentru ca în 2000 să 
ajungă la Ferrari, echipă cu 
care a câștigat chiar în acel 
an primul său Grand Prix, în 
Germania. „Rubinho” a obți
nut nouă victorii în carieră, 
în acest sezon, el ocupă'locul 
șapte în clasamentul piloților, 
după 13 etape.

pe teren, a învins, marți, îh 
deplasare, cu scorul de 3 - 1 
(1 ■ 1), formația de amatori 
Bolzano, a anunțat agenția 
Datasport.

Golurile învingătorilor au 
fost marcate de Montella '24, 
Cerci '58 și Corvia '72, în timp 
ce pentru gazde a înscris Ber- 
totto, în minutul 29.

Antrenorul Luciano Spal
letti a folosit următoarele 
formule de echipă: în prima 
repriză: Curci - Bovo, Scurta, 
Ferrari, Cufre - Mancini, Da- 
court, De Rossi, Galasso - Cas- 
sano, Montella; în cea de-a 
doua repriză: Curci - Sartor, 
Kuffour, Chivu, Panucci - 
Aquilani, Greco, Taddei - Tot- 
ti - Cerci, Corvia.
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Vând ap. 1 cameră (01)

•orari cămin în Simeria, zona part, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 180 milioane lei. 
I el. 0720/062014. (Casa Grande'

Vând garsoniere (19)

•zona Progresd, 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)

, f samldec, parchet jaluzele exterioare, 
tontorizări, zonă bună Hunedoara, preț 19.900 
RON, tel. 718833,0745/376077. (Partener)

• zona M5/1 Himedoara, gresie, faianță, 
convector, balcon închis, preț 35.000 RON, tel. 
718833,0745/093073. (Partener)
• lagent, 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, 21000 
euro, 0745.411.449. (Agenția imobiliari Nr. 1)

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

• ama Zamfirescu, etaj 2, semidec, contorizări, 
parchet nou, gresie, faianță bucătărie cu bar, 
ușă lemn masiv, preț 69.000 RON, tel. 0788- 
165703,232808,0788-165702. (Fiesta Nora)

• ultracentral, Deva, dec, balcon închis, 
tentopan, parchet de stejar, hol central, debara, 
baie mare, preț bun 79.000 RON, tel. 0788-165703, 
232808,0788-165702 (Fiesta Nora)

• zona Gojdu, etaj 2, semidec., contorizări, 
parchet gresie, faianță bucătărie modificată 
ușă lemn, preț 69.000 RON, tel. 0745/302200, 
232808,0788/165703. (Fiesta Nora)

• wgerrt, dec, amenajată liberă 30 mp, preț 650 
mii, tel. 0745/640725. (Mimason)

•ai 2 camere, et3, parchet gresie, faianță zona 
Dacia, preț 550 mii., tel. 0740/173103, 206003. 
(Mimason)

• zona Dada, et2, liberi, preț 13500 euro, tel. 
0745/266071,206003. (Mimason)

• zona M , et3, contorizări, liberi, preț 500
mii. lei, tel. 0745/266071,206003. (Mimason)

• wgent to zona Micro 15, etaj intermediar, 
balcon, contorizări. Preț 47500 RON. Tel. 
0740013971. (Garant Consulting)

• wgent to zona Decebal, decomandate, 
I balcon, contorizări (apometre, repartitoare, gaz

2 focuri). Preț 79000 RON. Tel. 0740013971. 
(Garant Consulting),

• wgent to zona Kogălniceanu sdecomandate, 
etaj intermediar. Preț 65000 RON. Tel. 074T* ’ 
154401; 227542, seara. (Garant Consulting)

*• wgent confort 1, decomandate, suprafață de 

peste 35 mp, ocupabilă imediat blocul 15. 
Telefon 0741-154401; 227542, seara. (Garant 
Consulting)

•zona Zandbescu, dec, etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 mil-lei. 2352085721/985256. (Rocan 3000) 

•zona M. Eminescu, dec, amenajată et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 miL lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)

•zona Doth, bloc cărămidă et 1, dec, contort- 
zări, preț. 485 miL lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)

•zona Măriștț dec, mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei'. 235208,0721/744514. (Rocan 3000) 

•zona Mi vedere la stradă liberi, 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000) 

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

•Deva, cartier Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)

/ «decomandate, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Tel. 0722/624091. (Casa Grande) 

•dec, etaj 2, complet contorizată formată din 
cameră hol, baie, Aleea Romanilor, preț 330 mii. 
lei, neg, tel. 223400,0743/103622,0720/387896.  
(CasaBetania)

K—r.B~“..Q-«=.ta‘ss—.1

Laura Contra 0721 - 513 875
Mihaela Flore 0721 - 513 871
Sorin Flori 0720 - 487 389

CUVANIB

• dec, suprafață mare, parchet balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu interfon, Decebal, 
preț 700 mii. lei, neg, tel. 223400,0724/169303, 
0741/120722. (CasaBetania)

• garsoniera 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. 
228540,0722/566938. (Ella)

•semidec, zona Gojdu, parchet gresie, faianță 
zugrăvită în lavabil, gaz contorizat apometre, 
balcon, preț 465 mil, 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)

•doc zona Dorobanți, apometre, gaz contorizat 
gresie, faianță parchet laminat zugrăvit în la
vabil, ușă metalică termopan, ocupabilă ime
diat 690 mii, neg, tei. 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 bună Hunedoara, semidec, parchet 
jaluzele, preț 21.000 ron, tel. 718833,0740130413. 
(Partener)

• zona Dade et intermediar, 2 camere, complet 
renovată contorizări, parchet lavabil, ușă 
metalică instalații sanitare noi, preț 540 mii, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)

• wgent zona Dorobanți, mobilată preț 650 mii. 
neg, tel. 215212. (Prima-lnvest)

• 2 camere, semidec, parchet baie cu 
gresle+faianță bloc de cărămidă totul contor
izat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii, tel. 235208; 
0721-985256 (Rocan 3000)

• zona Dorobanți, dec, modificată 
(cameră+living), repartitoare, parchet gresie, 
faianță contorizări, etaj 1, preț 850 mii, tel. 
235208; 0721-985256. (Rocan 3000)

• zona Dorobanți, dec, modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208; 0724620358 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, 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 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, teL 235208; 0724620358 (Rocan 3000)

• wgent ST=52 mp, parter, f balcon, gresie, 
faianță parchet 82000 RON. Tel. 218693, 0745- 
398767,0727/897467. (AHa)

• wgent ST=35 mp, parter, baie, bucătărie, 
balcon închis, centrală termică faianță gresie, 
parchet 23500 euro, tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

• wgent ST=30 mp, et 1, baie, balcon, acoperiș, 
48000 RON. TeL 218693,0745/398767. STn/tBUSl. 
(Alfa)

Cumpăr garsoniere (20}

•to Deva, zonă bună cu sau fără. îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)

• dec, zonă centrală ofer plata imediat tel. 
0740/66029. (Prima-lnvest)

• wgent zona Dacia, Gojdu, Progresul, Avram
iancu, la prețul pieței și cu plata imediat tel. 
0788/165703,2328 >745/302200. (Fiesta Nora)

Vând ap. 2 camere (03)

• zona Zamfirescu, balcon închis, et 1, 
contorizări, parchet interfon, preț 870 mii. neg, 
tel. 0726/710903. (Prima- Invest)

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

• zona L Maniu, et 3, 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-lnvest)

• zona l Maniu, et2 din 4, dec., contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 1,15 mid. lei, tel. 206003, 
218234, seara. (Mimason)

• Hunedoara M5/t dec, 53 mp, preț 53.000 RON, 
neg, tel. 718833,0745/093073. Partener)

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

• zona Moria, 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 Băfcescu, etaj 2, decomandate, st 54 mp, 
bloc de cărămidă termopan, centrală termică 
parchet gresie, faianță bine întreținut preț 
115.000 RON, tel 0788-165703, 0788-165702. 
(Fiesta Nora)

• zona Eminescu, la stradă lângă ANL, etaj 3, 
balcon închis, apometre, gaz contorizat, geam 
la baie, ocupabil în 24 ore, preț 65500 RON, tel. 
232809,0788-165702. (Fiesta Nora)

• zona Decebal, decomandate, termopan, 
parchet gresie, faianță ușă stejar, apometre, 
gaz 2 focuri, preț 110.000 RON, tel. 0788-165703, 
232808 0788-165702. (Fiesta Nora)

• zonă centrată dea, et 2, contorizări, parchet 
56 mp, balcon, interfon, preț 1,1 mid. lei, neg, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)

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

• zona L Maniu, et 3, dea, contorizări, parchet 
54 mp, balcon închis, gresie, faianță preț 850 mii. 
lei, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

• zona Dada, sdec, et. intermediar, ușă 
metalică parchet gresie și faianță moderne, 
ocupabil imediat tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
• zona piață et 2, dea, apometre, gaz 2 focuri, 
parchet bloc cărămidă preț 110.000 RON, tel. 
0721/055313. (Prima-lnvest)

• wgenU Zona Mfcro 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)

• urgent! Zona L Corvin, decomandate, 
contorizări, parchet gresie, faianță deosebit 
amenajat și modificat, preț 109500 RON, tel. 
0723/251498,232808 0788/165702. (Fiesta Nora)

• zona pieței, bloc de cărămidă etaj 2, balcon tip 
lojă debara, boxă mare la subsol, decomandate, 
parchet, contorizări, fără modificări, ocupabil 
imediat preț 31.000 euro, tel. 232809, 
0723/251498 (Fiesta Nora)

•zona M Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
ziei 785 mii. lei, neg. 235208 0721/985258 (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă Contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mii, neg. 235208 0721/985256 (Rocan 3000) 
•rarii centrata, împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. TeL 
235208 0721/744514. (Rocan 3000).

•ocazia; zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28000 euro, 
neg.Tel.2352® 0724/620358(Rocan3000) 1 

•zona Mfcro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii, neg. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona H. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 779 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)

•zonă contrată I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
• wgentto zona Gojdu, etl, contorizări, balcon. 
Preț 24000 euro. Tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)

• wgent to zona Piața Centrală decomandate, 
balcon, contorizări, boxă Preț 1,080 
miliarde/108000 RON. Tel. 0710013971. (Garant 
Consulting)

• wgent to zona Scărișoara, totul schimbat uși, 
geamuri, inst electrice. Preț 83000 RON. Tel. 
0788/361782,224296. (Garant Consulting)

• wgent In zona Bălcescu, et 4/10, decoman
date, centrală termică amenajat balcon închis, 
87000^RON. Tel. 0745-367893. (Garant Consulting)

• wgent In zona Dacia, circuit et 1, contorizări, 
balcon, 95000 RON. Tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)

• wgent to zona Zarandului, et 1, dea, 
contorizări, parchet 90000 RON. Tel. 0745-367893. 
(Garant Consulting)

• Dada, 2 holuri, parchet faianță ușănouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786578. (Agenția 
imobiliară Nr.l)

• Zamfirescu, decomandate, et bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• Gojdu, decomandate, et bun, parchet gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 

•decomandate, Hvtog, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
eta Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)

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

•etaj 3, circuit, gresie, faianță balcon închis, 
contorizări, bine întreținut Zamfirescu, preț 980 
mii. lei, tel. 223400,0724/169303. (Casa Betania) 
•etaj 3, decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet bine întreținut zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg., tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)
•etaj 3, balcon închis, contorizări, gresie, faianță 
bine întreținut zona Aleea Pescarilor, preț 970 
mii. lei, neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0720/387896. (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, 
0745/653.531. (Ella)

•zona Bălcescu, et 2, apometre, gaz contorizat, 
2 focuri, faianță, balcon mare închis, parchet 
zugrăvit proaspăt ocupabil imediat preț 800 mii, 
neg. tel. 228540,0745/653531. (Ella) 
•semidec, zona împ. Traian, parchet gresie, 
faianță balcon mare, apometre, gaz contorizat, 
preț 890 mii, neg., tel. 228540,0745/653531. (Ella) 

■In dreuft, 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 iei, neg, telefon 0745/253662. (Evrika) 

■zona Zamfirescu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1.15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)

• decomandata, cărămidă gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

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

• zona Micro, semidec, modificat faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut, hidroizolație italiană preț520 mii. tel. 
235208 0724-620358. (Rocan 3000)

• zona Gojdu, semidec, gaz contorizat apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, 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, faianța, parchet merită văzut. 
Preț 77.000 RON/770 mii. neg. Tel. 0745/666447. 
(Rubin’s Home)

• zona LtaacuM, dec, amenajat recent 
contorizări, parchet ocupabil imediat Preț 
103.000 RON/1,030 mid. TeL 0745/666447. (Rubin’S 
Home)
• zona Dadă etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabil, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merita văzut Preț 66.000 RON/660 
mii. neg. Tel. 0745666447. (Rubin’s Home)

• zonă centrală etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 103.000 RON/1,030 mid. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home)

• zonă ultracentrală vedere la cetate, modi
ficat st 65 mp, 2 balcoane, parchet nou, merită 
văzut etaj intermediar. 125.000 RON/1,250 mid. 
neg. 0745/666447/0727744923. (Rubin’s Home)
• zona ă Armatei, balcon închis, gresie, faianță 
parchet lamelar, living, contorizări. Preț 
68000RON/680 mil.(Rubin’s Home)

• b-dta Dadă circuit bloc de cărămidă parter, 
baloan-închis, .-amenajat ultramodern. Preț 
77.000.RQN/770 mii. 0740/232043. (Rubin’s Home) 
•senddecomandate, zona împăratul Traian, preț 
900 milioane lei, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)

•decomandata, I .iaadid, gresie, faianță par
chet lamelar, lavabil, balcon închis, 1,020 mid. lei, 
neg. 0723/829060,0746/891619. (Eurobusiness) 

•super ofertăl 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) 
•semidecomandate, contorizări, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869918 (Casa Grande) 

•semidecomandate, contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, neg. T elefon 0722/624091. (Casa Grande) 

•Deva, cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)

•wgent Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

• Hunedoara, semidea, balcon închis, gresie, 
centrală termică jaluzele exterioare, preț 55.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)

• Hunedoara, In circuit balcon închis, faianță 
gresie, zugrăvit, preț 43.000 RON, tel. 718833, 
0745/376077.(Partener)

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

• uraeti 5T=52 mp, et 4, modificat termopan, 
boxă ultrafinisat centrală termică acoperiș, 
serpentină 110000 RON, Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

• wgent et 4, centrală termică amenajat stil 
occidental, 1 baie, balcon, aer condiționat 40000 
euro. Tel. 218693, 0745/398767, 0727/897467. 
(Alfa)

• urgent ST=40 mp, parter, baie, parchet 80000 
RON, Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)

Anunțurile de mică 
publicitate pentru 
Cuvântul Liber jpot 
fi depuse in cutiile 
speciale instalate în 
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cuvÂNSH-

• urgent el 2,1 baie, balcon închis, amenajat 
25500 euro. Tel. 218693, 0745/398767,
0727/897467. (Alfa)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• zonă bună în Devă de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika)

• urgent zonă bună plata imediat tel. 215212. 
(Prima -Invest)

• wgent zonă bună plata imediat tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)

• zona L Maniu,în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bai, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

• zona bduL N. Bălcescu, et. 3. cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg, tel. 211587,0745/253662 (Evrika)

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

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

• zona G. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et. 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, tel. 0745/253662. (Evrika)

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

• zona CL Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet 1 baie, apometre, gaz contorizat 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)

• zonă centrală Hațeg, dec, 2 băi, gresie, faianță 
instant apă caldă preț 39.000 euro, teL 718833, 
0740/130413. (Partener)

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

• zona L Maniu, dea, parchet contorizări, bloc 
de cărămidă et 1, preț 1,2 mid. lei, neg, tei. 
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 
modeme, parchet lamelar. balcon închis, 
ocupabil imediat preț 31.000 euro, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)

• wgenU 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)

• wgent doc, parchet, contorizări, 2 focuri, 2 
balcoane, 98 mp, bloc de cărămidă et 1, preț 
1350 mid, nea tel. 0742/019418 (Prima- Invest)

• dea, 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, 
nea Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)

2. Nume oraș, virgulă 3. Text anunț

TELEFON: 0720/400 555

01 - Vând ap. 1 cameră 
02 - Cumpăr ap. 1 cameră 
03 Vând ap. 2 camere 
04 ■ Cumpăr ap. 2 iere 
05 - Vând ap. 3 camere 
06 ■ Cumpăr ap. 3 camere 
07 • Vând ap. 4 camere 
06 - Cumpăr ap. 4 camere 
09 ■ Vând ap. 5,6 iere
10 - Cumpăr ap. 5,6

CHTOTB
11 ■ Vând ap. la casă
12 - Cumpăr ap. la caaă
13 - Vând care, vile
14 - Cumpăr case
15 Vând case de vacanță
16 - Cumpăr case de vacanță
17 - Vând case la țară
18 - Cumpăr case la țară
19 - Vând garsoniere
20 - Cumpăr soniere
21 - Vând te juri
22 - Cumpăr terenuri
23 - Vând locuri de veci
24 • Cumpăr locuri de veci
25 - Vând spații comerciale
26 - Cumpăr spații cmnsciale

27 ■ Vând alte imobile
28 - Cumpăr alta imobile
29 - Jmobîle chirii
30 - Imobile schimb
31 - Vând ițe
32 - Cumpăr finanța
33-Asocieri
34 - Oferte Împrumuturi
35 - Solicitări Împrumuturi
36 ■ Auto românești -

Vânzări
37 - Auto străine - Vânsări
38 - Microbuze, dube
39 - Camioane, remorci
40 - Utilaje, unelte, Industriale 

și agricole
U-Moto-velo
42 ■ Piese, accesorii
43-Garaje
44. Auto ■ Cumpărări
45 ■ Auto - Chirii
46 - Auto - Schimb
47 ■ Mobilier și interioare
48 ■ Televizoare
49 ■ Audiovideo, antene șl

instalații
50 ■ Aparate foto șl telefonice
51 ■ Calculatoare șl accesorii

• dec, 2 băi, 2 balcoane, faianță apometre, gaz 
contorizat interfon la scară preț 1,100 mid. neg., 
tel. 228540,0745/653531. (Ella)

•dec, zona Mărăști, 2 băi, 2 balcoane, bucătărie 
modificată gresie, faianță, instalații sanitare noi, 
ușă metalică vedere în trei părți, sau schimb cu 
ap. 2 camere, 1,400 mid, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)

• wgert, In zona centrală decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, contorizări, amenajări. Preț 14 
miliarde/140000 RGN. Tel. 0740013971. (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. 0788/497515. (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 Scărișoanuetaj intermediar, amenajat 
termopan, gresie, faianță centrală termică 
parchet lamelar, merita văzut Preț 80.000 
RON/BOO mii. neg. 0745/666447. (Rubin’s Home)

• zonă ultracentrală etaj 3, centrală termică 
parchet gresie, faianță Preț 135500 RON/1350 
mii. neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home) 
•decomandata, idtracentral împăratul Traian, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)

■decomandate; idtracontral 1 Decembrie, ame
najat gresie, faianță termopan, contorizat total, 
preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)

•zona Ufrienilu, decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)

•zona Docta, semidecomandate, contorizări, 
parchet gresie în baie, bucătărie, ocupabil 
imediat preț 850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)

•zona L Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei, neg. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis)

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

•zonă contrată, decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie și baie, laminat centrală 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1380 miL 
lei, neg.. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 

■ wgent ST=90 mp, et 4,2 băi, 3 balcoane, cen
trala termică confort sporit amenajat 220000 
RON, Tel. 218693,0745/398767,0727/897467.  (Alfa)

• urgent ol 4,1 baie, balcon, gresie, faianță 
parchet 2 focuri, acoperiș, 40800 euro. Tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)

• wgent et 1,2 băi, 2 balcoane, parchet 135000 
RON, neg., TeL 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)

• urgent el 2, 1 baie, termopan, centrală 
termică 160000 RON. Tel. 218693, 0745/398767, 
vrn/WKi. (Alfa)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

• zona Dada, Micro 15, Progresul, Dorobanți, 
împăratul Traian, la prețul pieței și cu plata 
imediat tel. 0745/ 302200, 232808,0788/165703. 
(Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)

52 - îmbrăcăminte, încălță
minte, articole sport

53 - Materiale de 
construcții

54-Bijuterii
56 - Arid, antichități, cărți, 

reviste
56 - Etectrocasnfce
57 - Plante și animale, 

agroalimentare
58 ■ Medicamente, 

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

miTncfl
74 - Oferte locuri de muncă
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• zona LBacuU, dec., modificat, living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică, gresie, faianță, bine întreținut, et 2, 
preț 52000 euro, telefoane 235208; 0721-744514. 
(Rocan 3000)

• zona Goțdu, dec., centrală termică, parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1580 
mid., telefoane 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)

• t, In zona Piața centrală decomandate, 
hol central, etaj intermediar. Preț 41000 euro, 
telefon 0740013971. (Garant Consulting)

• urgent, to zona Gojdu, bucătărie cu 
faianță+gresie, 2 băi faianță+gresie, centrală 
termică. Preț 155000 RON. Telefoane 0741-154401; 
227542, seara. (Garant Consulting) 

•decomandata, zona Dorobanți, etaj 1.2 grupuri 
sanitare, 2 balcoane, centrală termică, suprafață 
120 mp, preț 45.000 euro, negociabil, telefoane 
0741/709939,0746/891619. (Eurobusiness)

■ zona IX CaraglaJe, parchet 2 băi, 2 balcoane, 
et 3, st 96 mp, contorizări, preț 1,4 mid. lei, neg., 
telefon 07267710903. (Prima-lnvest)

• zona Progresii, parchet. 2 băi, 2 balcoane, 
vedere spre cetate, st 98 mp, contorizări, preț 1,4 
mid. neg., telefon 0726/710903. (Prima-lnvest)

• zonă centrală Hunedoara, dec., centrală 
termică, faianță gresie, interfon, preț 85.000 
RON, telefoane 718833,0740/130413. (Partener)

• zona EminMcu, 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, telefoane 0788- 
165703,232808,0788-165702. (Fiesta Nora)

• urgent, ST=75 mp, et 2,2 băi, balcon închis, 
gresie, faianță parchet centrală termică 47000 
euro, neg., telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/397467. (Alfa)

• urgent ST-65 mp, et 6, 2 băi, 3 balcoane, 
parchet gresie, faianță 160000 RON, telefoane 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)

• urgent ST=80 mp, et 2, 2 băi, 2 balcoane, 
neamenajat, 46000 euro, neg., copertină auto, 
telefoane 218693, 0745/398767, 0727/897467. 
(Alfa)

Vând case, vile (13)

•Deva, p+1, p ■ garaj, 1 cameră baie, bucătărie 
cămară pivniță 2 băi cu jacuzl, terasă 60 mp, ct 
nouă garaj dublu, intrare separată la mansardă 
sc 140 mp, p+m st600 mp, construcție foarte 
modernă preț 118000 euro, telefoane 228540, 
0745/653531. (Ella)

•zona Zăvoi, 2 camere, bucătărie, baie, camere 
5x4, cămară centrală termică, canalizare, 
calorifere noi gresie, faianță st 150 mp, preț 
1350 mid, telefoane 228540,0722/566.938 (Ella)

• 4 cam , bucătărie, baie, gaz, apă canalizare, 
garaj, curte, grădină 760 mp, preț 85-000 euro, 
telefon 0722/564004. (Prima-lnvest)

•3 canar», pretabilă pentru activități comer
ciale, In Sîntuhalm, curte, grădină st 500 mp, 
apă curent electric, gaz metan, la sosea preț 
100.000 euro, telefoane 223400, 0741/120722, 
0724/169303. (Casa Betania)

•cai*  p+l, 4 camere, 2 bă, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopan, st 1200 
mp, Deva preț 100.000 euro, neg., telefoane 
0742/005228 0720/387896. (Casa Betania)

• casă p+2,6 camere, 2 bă, balcon, terasă garaj, 
construcție nouă zonă rezidențială Deva preț 
130.000 euro, neg, telefoane 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)

• In Dm, 4 canare, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț 85.000 euro, neg, 
telefoane 0722/564004. (Prima-lnvest)

• urgant, cată cu taină, în Deva sau Slmeria 
plata imediat, telefon 215212. (Prima-lnvest)

• la 22 ton de Dan, 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 tele
foane 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)

• zona Horta 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii, telefoane 235208; 0724420358 (Rocan 3000)

• Huadoare, 4 camere, sobe teracotă boiler pe 
gaz, baie, bucătărie, preț 120.000 RON, telefoane 
718833,0745/093073.(Partener)

• urgen to zona Zăvoi, 2 camere, baie 
amenajată bucătărie, cămară, centrală termică 
mansardă Preț. 175000 RON, telefon 0745-367893. 
(Garant Consulting)

• La Iu di Jos, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 2.600 mp, preț 500 mii, neg, telefon 
0740/210780. (Prima-lnvest)

•ta 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă, apă curentă, anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. telefon 0788/497615. 
(Agenția Imobiliara Nr.l Deva)

•to BohoN, construcție nouă, living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună, preț 155 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)

• agent, 1 camere, bucătărie, baie, beci, garaj, 
tară canalizare, SC=110C mp, ST=720mp, 250000 
RON, telefoane 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)

• urgent, 4 camere, bucătărie, baie, living, 
centrală termică, canalizare, ST=340 mp, 250000 
RON,telefoane 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)

■ urgent, 1 camere, bucătărie, baie, centrală 
termică, STs365 mp, renovată, 350000 RON, tele
foane 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)

• agent, 4 camere, bucătărie, baie, SC=159 mp, 
ST=400 mp, 100000 euro, telefoane 218693, 
0745/398767, Sm/tS1Kl. (Alfa)

Vând teren (21)

•str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., telefoane 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. telefon 0745/666447. (Rubin's 
Home)

• In Deva, P+E+M, zona Cetății, construcție 
recentă teren 1,200 mp. Poziție frumoasă Preț 
77.000 euro. telefon 0740/232043. (Rubin’s Home)

• zona VBe Not 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., telefon 0745/640725. (Mimason)

• zona tic de Chimie, 3 camere, hol centrai,
baie, bucătărie, c.t curte, grădină st 748 mp, sc 
120 mp, preț 80.000 euro, telefon 0745/640725. 
(Mimason) t

• zonă superbă D+P+l, 1000 mp, construcție tip 
1980, 5 camere, bucătărie, 2 băi, ocupabilă 
imediat preț 130.000 euro, telefon 0740/173103. 
(Mimason)

• zona E-Văcărescu, de protocol, piscină ideală 
pt împrejurări deosebite, preț 150.000 euro, 
telefon 0740/173103. (Mimason)

•zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei, telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 
1)

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

•zona Ctougăreni, 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, telefon 
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., telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)

• Hunedoara - zona Chizid, 4 camere, gresie, 
faianță termopan, centrală termică garaj, 
terasă curte betonată sc 200 mp, preț 240.000 
RON, telefoane 718833,0745/093073. (Partener)

•Simeria, 2 camere, bucătărie de vară curte, 
viță de vie, anexe, centrală termică grădină de 
flori, beci, camere podite, canalizare, casă de 
cărămidă preț 1 mid, neg., telefoane 228540, 
0745/653531. (Ella)

Cumpăr case vile (14)

•to Dm sau împrejurimi, cu grădină șl curte, o- 
fer plata imediat,telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)

• agent, cu plata imediat, casă cu grădină în 
Deva sau Simeria, telefon 215212. (Prima-lnvest)

Vând case de vacanță (15)

•to urmtodea, st 1200 mp, livadă anexe, 
magazie, acces auto, preț 380mil. neg, telefoane 
228540,0722/566.938 (Ella)

Vând case ia țară (17)

•zona santmaan, 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, telefoane 235019,0727/707880. (Casa de 
Vis)

•zona Bâreău, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent fântână în curte, preț 350 mii. 
lei. neg. .telefoane 235019,0724/508610. (Casa de 
Vis)
•zona Lețnic, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii. lei, negociabil, telefoane 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, tele
foane 235019,0727/707880. (Casa de Vis)

•8 ton de la Simeria, casă de cărămidă 2 ca
mere, pivniță șură anexei curte, grădină 980 
mp+ 5 ari separate, renovată recent camere po
dite, zugrăvită lavabil, gard de piatră sobe 
teracotă 400 mii, telefoane 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 dnjm, preț 720 mii, telefoane 228540, 
0745/653531. (Ella)

•10 ton Simeria, 3 camere, bucătărie, baie, 
cămară debara, hol, magazine, terasă acope
rită fântână în curte, curte 300 mp, grădină 1200 
mp, podele, gresie, faianță sobe de teracotă 
sau schimb cu apartament 2-3 camere, 1350 
mid, neg., telefoane 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, 
0722/566938. (Ella)

• In Dan șl împrejurimi, diferite suprafețe șl 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662, (Evrika) 

•to Zăvoi, fa 165 m (mai jos de casa galbenă), 
preț 23 euro/mp, telefon 0740/173103, 
(Mimason)

• tatmlan, 1200 mp, fs 15 m, Intabulat în CF și 
500 mp scos din circuitul agricol, facilități în 
apropiere, zona Vulcan, preț 15 euro/mp, telefon 
0745/640725. (Mimason)

• zona CA RaaaUl, 2560 mp, fs 20 m, facilități: 
curent, gaz, canalizare la 50 m, preț 24 euro/mp, 
telefon 0745/640725. (Mimason)

•zona Ceangăi. loc de casă, 715 mp, fs 10 m, preț 
37.000 euro, neg., telefon 0745/640725. 
(Mimason)

• to Mtotta ta DN7, cu deschidere 175 m, gaz, 
apă, curent, preț 65 euro/mp, telefon 
0740/173103. (Mimason)

• 4M0 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, f.s. 
245 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, telefon 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• loc. Tâmpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă, gaz, canalizare, curent, preț 900 
mil. lei, neg, telefon 0788/487515. (Agenția imo
biliară Nr.l)

• pai te da teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

•Deva, 2500 mp, fs 16 m, apă, gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)

• Stopata, I*  DN7, st 7400 mp, fs 40 m, apă, gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

•ta 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă, 
gaz, curent, preț 15 euro mp, telefon 
0788/497.618 (Agenția imobiliară Nr. 1)

• totravfan, 2156 mp, fs 22 m, acces din 2 părți la 
DN7, în Vețel, preț 9 euro/mp, telefon 
0740/210780. (Prima-lnvest)

• teren totaiAn, 1000 mp, zona Cetate - Deva, 
toate utilitățile, preț 12 euro/mp, neg., telefoane 
718833,0745/093073. (Partener)
• Hnwfem, st 3750 mp, fs 80 m, acces din 2 părți, 
împrejmuit cu gard de plasă, satul Plopi, preț 3. 
euro/mp, neg, urgent, telefon 0740/210780. 
(Prima-lnvest)

• krtravlan, zona Zăvoi st 1500 mp, fs. 15 m. 
Preț 25 euro mp, neg, telefon 0745/666447. 
(Rubin's Home)

• tatnmfan, 1200 mp, toate utilitățile, fs 16 m, la 
DN Cristur, ideal pt construcție casă sau hală 
industrială, preț 8 euro/mp, neg, telefon 718833. 
(Partener)

• Intravflai, zona DN 7, st 3300, fs. 50 mp, apă, 
gaz, curent toate facilitățile, preț 24 euro mp, 
neg, telefon 0745/666447. (Rubin’s Home)

• totravflan, zona prelungirea Vulcan, st 5,200 
mp, fs 140 m, se parcelează. Preț 8 euro mp. 
Telefon 0745666447. (Rubin's Home)

S.C. CONTAUDIT EVALEX S.R.L. Deva,
in calitate de lichidator al S.C. AMIDIP S.A, cu sediul în Călan, Str. Fumalistului, nr. 

17/0, jud. Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/950/2002, CUI R15056131, telefon 

0254/732.940, fax: 0254/732.939, organizează:

-selecție de oferte din partea firmelor autorizate sâ 
desfășoare activități de valorificare a deșeurilor metalice 
feroase recidabile, în vederea vânzării.

Filmele interesate sunt invitate să depună, până la data de 10.08.2005, ora 14,00, 
la sediul societății comerciale AMIDIP SA din Călan, în plic închis, oferta împreună 

cu:
-documentele privind înregistrarea societății comerciale la Oficiul Registrului 
Comerțului;
-documentele ce atestă autorizarea pentru desfășurarea activității de valorificare 
a deșeurilor metalice feroase recidabile, potrivit prevederilorOUG nr. 16/2001, 
republicată;
-împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea ofertantă;
-dovada achiziționării Caietului de sarcini.

Ofertele trebuie să conțină prețul oferit în lei/kg pentru deșeurile recidabile, 
termenele de execuție și modalitatea de plată.
SC AMIDIP SA Călan pune la dispoziția firmelor autorizate interesate Caietul de 
sarcini, contra sumei de ÎOO lei RON, la care se adaugă TVA, prin Biroul MECANO 
ENERGETIC, unde se pot obține informații suplimentare, zilnic, între orele 9,00- 
14,00. (27993)

SC AGROCOMPANY 

SRL Deva 

angajeazâ de urgenta TÂMPLARI 
specializați in lâmplarie metalica

(aluminiu], bum cunoscători ai 
lucrărilor de tâmplarie. execuție si 

montai.

Persoanele interesate pol solicita 
informa Iii, zilnic, intre orele 8.GO 
15.OO, Io telefonul 0254/210.804 

sau la sediul societății din Deva, str. 
Sântuhalm nr. 123.

.27727;

htravflri ta DN 7, suprafață totală 3000 mp, fs 
48 metri, toate utilitățile, zonă comercială exce
lentă, Sîntuhalm, zona Motel Alaska, telefoane 
223400,0720/387896,0740/914688 (Casa Betania) 

t, parcata cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, în zonă rezidențială, toate faci
litățile, 10 parcele vândute, preț 21 euro/mp, 
neg., telefoane 0740/9144688 0724/169303, 
223400. (Casa Betania)

•teren km 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, 
230221,0740/9146880720/370753. (Casa Betania) 

•totravflan, 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) 

•totravflan, st 5700 mp, la DN 7, situat între 
Sîntandrel șl Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
euro/mp, neg, telefoane 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)

•totravflan, zt 4000 mp, front stradal 30 m. toate 
utilitățile, se poate și parcela, zona liceului 
Traian, preț 15 euro/mp, telefoane 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)

•zona Zăvoi, s 500 mp, preț neg, facilități, tele
foane 0726/269713,0746/891619. (Eurobusiness) 

•Intravflen, ft 2.000 mp, front stradal 16 metri, 
apă curent electric, gaz metan, la 5 km de Deva 
preț 15 euro/mp, neg, telefoane 223400, 
0740/914688 0724/169303. (Casa Betania)

• Intratian, zona Zăvoi, st 9000, parcelat, apă 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)

• totravflan, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat preț 
45000 euro, telefon 0724-620358 (Rocan 3000)

• Intravflan, zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent canalizare, ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724620358 (Rocan 3000)

• Intravlan, zona Dova, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)

• Intravlan, st 2000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358. (Rocan 3000)

• zona Zăvoi, intravilan, ST 461 mp, telefoane 
235019,0724/508610. (Casa de Vis)

• contrai Dova, st 375 mp, toate utilitățile, preț 
21.000 euro neg., telefoane 718833,0745/093073. 
(Partener)

• urgent Intravlan, 1800 mp, fs 15 m, facilități 
apă gaz, Curent zona Zăvoi, preț 23 euro/mp, 
telefoane 0742/019418 (Prima-lnvest)

• agent, 3672 mp din care 1060 mp intravilan șl 
2612 mp extravilan, Bohott, 3 euro/mp, neg, 
fS=40 m. Telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

• urgent, ki nritan, 17000 mp, fs=52 m, lung. 300 
m, Deva, 7 euro/mp. Telefoane 218693, 
0745/398767,0727/897467. (Alfa)

Cumpâr teren (22)

•cunpăr teren în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc, telefoane 0745/253662, 211587. 
(Ewâa).,

■ agait, B hoctoo, intravilan la șosea, Deva sau 
împrejurimi, plata imediat telefon 215212. 
(Prima-lnvest)

Vând spații comerciale (25)

• vând societate comercială 420 mp, piață Da
cia, hală comercială deosebită preț deosebit 
posibilități rate, telefon 0723/419974 (Casa 
Grande)

• zonă centrata, st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera- 
menajat preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)

Primaria comunei Vețel 
qnunjforganizarea și desfășurarea concursului ce va c 

de 29 și 30 august 2005, la sediul primăriei, în —___
rii funcției publice de conducere de „șef birou" financ^r- 
il.

rele se vor depune la secretariatul Primăriei comunei Ve
până cel fârziu în data de 26 august 2005, ora 15,OO. 
Condiții de participare la concurs:
- absolvent (cu diplomă) al unei forme de învățământ superior de 
lungă durată;
- vechimea minimă în specialitate să fie 2 ani.
Informații suplimentare se pot obține la sediul Primâriei comunei 
Vețel, sau la telefoanele 0254-237733, 237847. (28000)

BANCA TRANSILVANIA S.A
SUCURSALA DEVA

Vinde la licitație publică, prin executorul bancar Teregovan Florin, 
imobilul situat în lac. Călan, sir. Tabăra Militară, nr. 3, jud. Hune
doara, imobil compus din birouri, dub, șopron și teren în suprafață 
de 4582,31 mp, proprietatea societății SC METAL PLAST SRL 
Licitația va avea loc, în Deva, la sediul sucursalei, situat în Deva, 
Str. 22 Decembrie, nr. 42, în data de 09.08.2005, la ora 12. Prețul 
de pornire a licitației este de 250.000 RON (2.500.000.000 LEI |. 
Prețul de adjudecare include TVA.
Persoanele care doresc să participe la licitație vor depune până la 
termenul de vânzare în contul executorului bancar deschis ia Banca 
Transilvania o cauțiune reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației. (2799

Blendeă Dan în calitate de administrator judiciar anunță deschiderea 
procedurii de reorganizare și faliment a tC SPICUL VALIA JIULUI 
SA PrntOȘANI, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/47/Î991 și notifică toți credi
torii societății debitoare să depună declarație de creanță la Tribunalul 
Hunedoara în dosarul nr. 3473/2005, până la data de 02.09.2005. Se 
stabilește ca termen de verificare, întocmire și afișare a tabelului prelimi
nar al creditorilor data de 30.09.2005, Iar ca termen de definitivare a 
tabelului creanțelor data de 28.10.2005. Prima ședință a creditorilor se 
fixează pentru data de 04.11.2005, ora 12, la sediul Tribunalului Hune
doara. 127945)

• zona Romslva, 140 mp, apă canalizare, preț 
55.000 euro, neg, te!, 0745/640725. (Mimason)

• zonă semlcentn 420 mp, construcție 
BCA+lemn, mansardă neterminată gaz, apă 
curent, preț 65.000 euro, neg., telefon 
0740/173103. (Mimason)

• bar cu ternă zona Poliția Jud, sc 76 mp, teren 
proprietate, gaz, apă canalizare, s 260 mp, preț 
43.000 euro, neg. telefoane 0740/173103,206003. 
(Mimason)

• tonă uteacanbeta ■ Hunedoara, 50 mp, uși 
termopan, jaluzele Int, preț 33.000 euro, neg. 
telefoane 718833,0721/839624. (Partener)

Alte imobile (27)

• farm*  lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei, telefon 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

• zonă tuistlcă Hunedoara, PENSIUNE: p+2+M, 
4 dormitoare, living mare, bucătărie, 2 băi, 2 
terase, mansardă pivniță sc -124 mp pe nivel, st 
■ 9800 mp, piscină curte betonată preț 300.000 
euro, neg. telefon 718833. (Partener)

•hali producția, 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 spro închiriere sau vindem spațiu comer
cial, s 250 mp, zonă centrală amenajat, la cheie, 
totul nou, preț neg. telefoane 0726/523833,0741/ 
070106. (Eurobusiness)

•oferim spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală zona depozitelor, prețuri neg. Tele
foane 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, 
telefoane 0741/070106,0726/523833. (Eurobusi
ness)

• ofer In regim hotelor cameră mobilată în 
Deva, preț 700,000 lei/zi, tel. 0722/564004 (Prima- 
lnvest)

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

• ofer ganontar complot moblată, aragaz, 
frigider, contorizări, zona Al. Saturn, preț 90 
euro/lună telefon 0742/290024 (Prima- Invest)

•ofer pentru închiriere garsonieră dec. complet 
mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ lună 
Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 3000) 

•so caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionului. 
Rugăm seriozitate, telefoane 235208 0721/ 
985256,0721/744514,0724/620358 (Rocan 3000) 

•ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
tau rant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg, 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)

• zona Romslva, s 100 mp, 4 încăperi, 2 grupuri 
sanitare, gresie, faianță termopan, preț 350 
euro/lună neg, telefoane 206003,0740/173103. 
(Mimason)

• zona Ufcascu Nou, 30 mp, pretabil sediu, 
birouri, cabinet, preț 6 mii. lel/luhă telefon 
0745/640725. (Mimason)

• zona LCreingă, 17 mp, amenajat pentru ABC, 
preț 80 euro/lună telefon 0745/640725. 
(Mimason)

•caut gMonfert sau ap. 2 camere, (ne)mcbilat 
de preferință pe termen lung, telefoane 211587, 
0745/253662 (Evrika)
• ofer In regim hotelier cameră mobilată în 
Deva, 700.000 lei/zi, 0722/564004. (Prima- Invest)
• ofer ap. 2 camere mobilat aragaz, frigider, 
contorizări, zona Emlnescu, preț 100 euro/lună 
telefon 0742/019418 (Prima-lnvest)

•ofer aparținumt 2 camere, circuit centrală 
termică proprie, complet mobilat și utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Dacia, 130 euro/lună tete 
foane 0724/169303,0743/103622. (Casa Betania)

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

• IncMfaz ap. 2 camere, zona Dacia, etaj inter
mediar, mobilat contorizări, repartitoare, gresie, 
faianță parchet, ușă de lemn, frigider, aragaz. 
Preț 100 euro/lună 0745666447. (Rubin’s Home)

• gareonferă moHată, zona Ștrand, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1)

• casă 3 camere, bucătărie, bale, încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabil, confort garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)

• apartament 2 camera, zonă ultracentrală 
vedere spre BCR, decomandate, centrală 
termică mobilat și utilat stare bună preț 150 
euro, negociabil, telefoane 0788-165703, 0788- 
165702. (Fiesta Nora)

• ofer ap. 2 camere, zonă ultracentrală deco
mandate, centrală termică mobilat șl utilat 
stare bună preț 150 euro, negociabil, telefoane 
0788/165703,0788/165702. (Fiesta Nora)

• ofer ap. 2 camere, zona pieței, decomandate, 
apometre, gaz contorizat repartitoare, semimo- 
bifat, proaspăt renovat preț 120 euro, telefoane 
0788/165702,0788/165703. (Fiesta Nora)

• agent, to zona Decebal, 2 camere nemobilate. 
Preț 90 euro/lună Telefon 0740013971. (Garant 
Consulting)

• agent, In zona Piața Centrală 3 camere 
nemobilate, et 1. Preț 150 euro/lună telefon 
0740013971. (Garant Consulting)

• urgent In zona Gojdu, 2 camere, contorizări, 
mobilat Preț 4 milioane lei. Telefoane 
0788/361782,224296. (Garant Consulting)

• agent In zona M Viteazul, 2 camere, mobilat 
Preț 100 euro. Telefoane 0788/361782, 224296. 
(Garant Consulting)
• agent ta zona Aleea Armatei, 2 camere, 
sdecomandate, et 4, mobilat contorizări, 90 
euro/lună avans 3 luni. Telefon 0745-367893, 
(Garant Consulting)
• agent to zona Gojdu, et 3 2 camere, sdeco
mandate, nemobilat 80 euro/lună+garantie 100, 
euro. Telefon 0745-367893. (Garant Consulting)'11

• urgent to zona pieței, 2 camere decomandate, 
centrală termică amenajat deosebit, et 1, 
mobilat utilat 250 euro/lună+garanție, telefon 
0745-367893. (Garant Consulting)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 

fi gi servicii Internet in vestul Austriei, In nord-eetul
Ungariei, cât pi in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

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

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

Cerințe:

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

Oferim:
• salariu fix + comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv 
tânăr;
• un loc de muncă modern și sigur;
• echipament.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:

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

cu lodiul în Mintia, Sir. Șantierului 
nr. 1, scoate ta CONCURS, în data 
de I5.O8.2OO5, un post de 

ca nat pe perioadă determinată în 
cadrul biroului contabittate-patrimoni*  

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

Ilnformații tel. 0254-23640/ interior 412 
înscrierile se foc până în data de 12.08.05,

iiu.

(27745)

Blendea Dan în calitate de administrator judiciar anunță deschiderea 
procedurii de reorganizare și faliment a SC MLUVUI DH. MULLZ 
* SOHNI SRL HAția, înmatriculată la Ofidul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/323/I995 și notifică 
toți creditorii societății debitoare să depună declarație de creanță la 
Tribunalul Hunedoara in dosarul nr. 1792/2005, până la data de 
02.09.2005. Se stabilește ca termen de verificare, întocmire și afișare a 
tabelului preliminar al creditorilor data de 30.09.2005, iar ca termen de 
definitivare a tabelului creanțelor data de 28.10.2005. Prima ședință a 
creditorilor se fixează pentru data de 04.11.2005, ora 12, la sediul 
Tribunalului Hunedoara. (27946)

RECLAME,

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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Felicitări (67)

• Doamna Antonici Antonela, „La multi ani", 
sănătate și drum bun. O prietenă și jumătate

• Ed • „La multi ani", sănătate și fericire, alături 
de Carmen și Bianca Vanesa. III

• Vana» Manca, „La mulți ani" șl pasărea 
măiastră să-ți lase căt mai mult din coada ei 
măiastră. III

Vând ap. 2 camere (03)

• 2 apartamente a 1 camere, fri comuna Ilia, preț 
""'.vCialoi Tel. 0724/523823, 0724/065448, fax 
164/382375, după ora 17.

• Deva, Uui Decebal, decomandate, reparti
toare, gaz contorlzat, gresie, faianță, etaj 6, 
lângă farmacie, preț 1300 mid lei, negociabil. Tel. 
217413,229783.
• Dm, Crizantemelor, bl. M3, etaj 1, contorizări, 
preț 1,1 mid. lei. Tel. 223336.

• Dm, MkieraM, bl. 28/45, etaj 1, bloc cără
midă, decomandate, contorizări, 2 focuri gaz, 
bloc acoperit cu tablă, vedere la stradă, zonă 
liniștită, preț negociabil. Tel. 0723/933333.

• wgent, decomandate, 60 mp, centrală ter
mica superb, garaj, zona parc Deva, preț 37.000 
euro, negociabil. Tel. 0745/888619.

• irgent, dramandrie, zonă ultracentrală, etaj 
2, termopan, centrală termică, amenajat, 
bucătărie mobilată, ocupabil imediat preț 43.000 
euro. Tel. 0723/352631

• lignit Dm, Al. Straiului, bl. 69, etaj 4 familia 
Solomon, preț 540 milioane lei, negociabil. Tel. 
215727,0727/677761.
• zonă centrală, standard și garsonieră ame
najată complet Tel. 0740/850728,0720/437889.

Vând ap. 3 camere (05)

• Dm, CmpaH, bl. D, parter, preț negociabil, 
fără îmbunătățiri, preț negociabil. Tel. 
0720/528229.

• Deva, Dorobanți decomandate, modificări, 
contorizări, centrală termică, exclus interme
diari. Tel. 219710.

• Deva, zona Progresului. Tel. 0724/106136, 
230557,217469, după ora 12.

• «ta| Hennetlar, bloc cărămidă, centrală 
termică, ocupabil Imediat Deva, zonă liniștită, 
preț 35.000 euro, negociabil. Tel. 0721/744514

• etaj Hermedlar, bloc cărămidă, contorizări, 
parchet în camere, ocupabil imediat Deva, 
Gojdu, preț 19500 euro, negociabil. Tel. 
0721/744514.
• «mldecomandate, centrată termică, parchet 
gresie, faianță, 40 mp, Deva, zona Dacia, preț820 
milioane lei, negociabil. Tel. 0742/290024

Vând ap. 4 camere (07)

• decontamtete. Dm, Liliacului, 2 băi, 2 bal
coane, contorizări apă, gaz, etaj 3 din 4, preț 
140.000 ron. Tel. 0766/788251,234415.

• Dm Carpata, 2 balcoane, 2 băi, centrală ter
mică, instalații sanitare noi, multiple îm
bunătățiri, etaj 1 din 4 preț 170.000 ron. Tel. 
0745/084618

Vând case, vile (13)

• 3 cănim, Simeria, str. Traian, nr. 2 C, curte, 
grădină, apia gaz, canalizare. Tăi. 025-1/260074 
0254/213841.

-< «4 camera, în Deva, curte, grădină Tel. 219588.
■ e Deva, zona Baia Sărată 2 corpuri, amenajări 

Interioare, centrală termică 3 camere, living, 
baie, garaj, anexe, curte și grădină st 750 mp. 
Tel. 228448,0722/347512.
• Skneria, Sir. Păcii, nr. 13, preț negociabil. Tel. 
0254/261165,0723/290552.

• Simeria, zonă centrală 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină 400 mp. Tel. 0720/437889, 
0740/850728.

• «goni vUD+P+M,4camere, bucătărie,2băi,
2 garaje, centrală termică 25 ha teren, livadă 

’ 600 pomi fructiferi, grădină flori, legume, luciu 
apă dligorie, barbeque, totul la standarde occi
dentale, zona Almașu Sec, preț 130.000 euro, 
negociabil. Tel. 0745/888619.

Vând case de vacanță (15)

• cabană zt 40 mp, nouă nemontată din lemn 
de brad, jos terasă o cameră cu scară inte
rioară Iar sus dormitor și balcon, model 
deosebit, preț negociabil. Tel. 0727/763310, 
237448.

Vând case la țară (17)

• 3 camera, cămară beci, curte mare, de
pendințe, preț negociabil, comuna Dobra, satul 
Făgetel, la 2 km de la șosea. Tel. 0724/523823, 
0724/065448, fax 0254/282375, după ora 17.

• 4 camera, bucătărie de vară teren 500 mp, 
pomi fructiferi cca 200 bucăți, trifazic, bucătărie, 
anexe, în satul Abucea nr. 7, comuna Dobra. Tel. 
0723/885562.
• Boholt nr. 74 casă nouă grădină pomi fruc
tiferi, garaj, bucătărie vară garai, fântână apă 
minerală fântână apă dulce, fosă septică apă 
în casă încălzire centrală mansardă Tel. 229256, 
0720/677035.
• caii 2 camere șl grădină 2500 mp, în Rapoltu 
Mare. Tel. 0724/27839,261162.

• SântanM, trate condițiile. Tel. 0724/1061% 
30557,217469, după ora 11

• urgent șl convenabil casă încălzire gaz, 3 
camere, curte cu șopru, viță de vie și grădină 
Peștișu Mare. Tel. 743787.

• vând casă cu grădină și anexe gospodărești, 
în Pricaz, Str, Principală nr. 151. Tel. 211670.

Vând garsoniere (19)

• decomandat», moMată contorizări, etaj In
termediar, balcon, Deva, zona Poliției județene. 
Tel. 0742/290024.

• Deva, Dadă parter, gresie, faianță instalații 
sanitare noi, apometre, repartitoare, preț 420 
milioane lei, negociabil. Nu sunt agent. Tel. 
0724/779543,219792, după ora 19,

Vând terenuri (21)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124
• 24700 mp teren pentru agricultură șl 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă, titlu și CF. Relații la tel. 212272, 
073/732560.
• Deva, Prakngkra Vulcan, loturi 500 • 600 mp, 
preț 18 euro mp, intravilan. Tel. 0745/253413, 
218234 seara.
• două terenuri Vețel și teren arabil la Mintia, 
prețuri negociabile. Tel. 216636,0721/815296.
• HnvfanSeoOmpinBăciacutoatefacilItătile: 
apă canalizare, curent, gaz, preț4euro/mp.Tel. 
233974 0724/388452.

• Mravfan, 1100 mp, zona 700 Deva, preț nego
ciabil. Tel. 222305,226813.

• htravlan, Deva, Prelungirea Vulcan, zona 
Sartex - Băciă comuna Hârâu, comuna Vețel. 
Tel. 0720/437889.

• Hravfan, In Deva Str. Alunului (zonă agre
ment), case vacanță 2300 mp. Tel. 227242.

• btavlaa loc de casă în Tâmpa st 1700 mp, fs 
17 m, curent, gaz, apă canal vecinătate 
imediată Straiul Mia preț negociabil. Tel. 
0354/40235,0726/118427,0726/404011.

• Hravlan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt, 1200 mp,fs 12 m, facilități gaz, curent la' 
poartă Informații, zilnic, după ora 16, la tel. 
30269,0746/029058

• loc de casă 3516 mp, fs 3 m, apă gaz, curant, 
loc drept zonă liniștită Hunedoara preț 10 euro 
mp. Tel. 073/005657.

• teren Râu Mare Retezat st 1400 mp, curent 
electric izvoare, zonă de vile. Tel. 0720/437889.

• teren, Intre Deva ■ Sântuhalm, 1779 mp. Tel. 
210869,031/430502

• legent,teren intravilan, Deva, apă, gaz, curent 
electric (22 Decembrie), preț 900 milioane lei. 
Tel. 34296,0788361782.

Vând locuri de veci (23)

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

Vând spații comerciale (25)

• Braă num stradal, termopan, roate ir națifc. 
preț 27.000 euro, negociabil. Telefon 
0721/283058.

• vând sau schimb avantajos spațiu de 
producție, 600 mp plus terenul aferent 5500 mp, 
pe DN7, la 38 km de Deva spre Arad, comuna 
Tătărăști. Tel. 0722/380321.

Imobile chirii (29)

• ofer pentru închiriere apartament 3 camere, 
Deva, mobilat centrală termică aragaz, frigider, 
tv color, mașină de spălat preț 170 euro/lună 
Tel. 0722/564004.

• SC Sarmlntex arap SRL Deva, str. 
Apuseni ir.KDepozNnMMMaz r 
comentate, tnformațR teL 223320, 222087.'

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 G4& 2&000 km parcurși, VT 
2007, taxe la zl, stare foarte bună garaj, preț 
negociabil. Tel. 220696.

• vând Dada 1310, af 1990, stare foarte bună 
culoare roșie, preț 800 euro, ușor negociabil. Tel. 
0724/695860.

• vând Dada Super Nova, culoare alb 2817.000 
km, preț3000 euro, stare foarte bună Tel. 213943.

Auto străine (37)

• vând Daewoo Clelo, af 2002, original, unic 
proprietar, 19000 km, carte service, Ireproșabil. 
Tel. 0723/27348
o vând Opd Vectra 1,61, af 1991, gri metalizat 5 
uși, stare foarte bună închidere centralizată, 
alarmă preț negociabil Tel. 0722/376825.

Camioane, remorci (39)

• vând camion Raba de 8,5 tone cu prelată
stare de funcționare foarte bună preț 160 
milioane lei. Tel. 0742/701974

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând bufrioexcavetor MF, af 1805, cupl 
imddluncțfonatt, netoteaR te țari, preț 
UuOOO euro șl tractor Vdvo OM cu troâu 
frontal recant adus dto Șiarii, praț 4000 
euro. T«L 0744.344441

• vând freză comandată de calculator 
(Router, CNC, 3 0), nouă Import Germania, 
acte, ideală pentru gravură matrițe, 
decupări, dimensiuni de lucru 1000 x 600 x 
80 mm. Tel. 0721/850920.

• vând panfru însllozare E 281 - C, preț avan- ■ 
tajos. Tel. 0723/382799.

• vând tractor U 650, înmatriculat acte la zl. Tel. 
246303.

Moto-velo (41)

• vând 2 biciclete First Bike, Jenți duble, 18 
viteze, cu șl fără suspensii, prețuri negociabile. 
Tel. 213244 227610.

• vând motodetatt marca IJ Jupiter 5,350 cmc, 
culoare albastră af 1993, preț negociabil. Tel. 
07? (382943,282339.

Mobilier și interioare (47)

• vând sufrageriei masă ovală 6 scaune, masă 
tv, vitrină servantă preț negociabil. Tel. 229450.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vândridsoreandrTelefunken șl amplificator 
JVC. TeL 0745/253413 ~ seara.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând teteton Sony Ericsson T 105, telefon 
Siemens A 55 șl Alcatel OT101, în garanție, și 
monitor 17". Tel. 219335,0746/098225.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând adadator 2 GB, 65 Ram, CD Rom, cu 
monitor, tastatură mouse, boxe, preț 25 
milioane lei. Tel. 216787, orele 16 - 21.

imbrâcămintejncălțăminte
articole sport (52)

• vând cantină militară veche cu o stemă pe 
pafta, 150 euro, mașină de cusut Singer, monede 
cu eclipsa 2 euro bucata. Tel. 0723/005657.

• vând pătai lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 ■ 56. confecționat de fabrică stare excelentă 

preț 130 euro, negoclabiL Tel. 212272, 
0723/732560.

Materiale de construcții (53)

• vând DCA la praț da pndwââar Ratați la 
teL 0723/584468

• moNtar dh pal și lemn masiv debitare 
bușteni. Tel. 0744/567736 0722/53Z718

• vând pud de beton, la comandă asigur trans
port șl montaj. Tel. 0723/659753.

• vând țiglă 5000 bucăți, preț negociabil, familia 
Sorea Ion, lila. Tel. 282879.

Artâ, antichități, cărți, 
reviste (55)

• panfru cntacțlonari vând diferite medalii, 
decorații 9 bucăți din anii 1962 -1984 Tel. 211441.

• vând cârd vechi 80 ■ 100 ani, diverse limbi, 
colecție timbre filatelice, aparat foto vechi, ceas 
buzunar argint Tel. 229256, 0720/677035, 
0720/677035.

Electrocasnice (56'

• vtnd i de cristei de Boemia.
perfectă stare, 3 becuri, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând frigider Arctic, stare foarte bună preț 23 
milioane lei, negociabil. Tel. 211441.

• vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună cu motor defect, toată instalația este pe 
cupru, preț 23 milioane lei. Tel. 221060.

i nd ladă frigorifică Arctic 5 sertare, frigider 
ZII, stare foarte bună prețuri negociabile. Tel. 
0745/300352.
• vând mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661001 - 2505013, perfectă funcționare, ve
chime de peste 100 de ani, preț negociabil Tel. 
212272,0723/732560.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând 94*  ae porci, între 30 - 50 șl 180 kg, în satul 
Cuculș, nr. 33, comuna Beriu, Trufaș Marian.

• vând porci rasa Marele Alb, 120 ■ 140 kg, preț 
avantaje îel. 237078,0724/351068

• oferim avantajos spall da depozRare sau 
producție (hMtanu haH U m) h oreștfe 
cu toate tecMOfe prafuri atracUvĂrî 
0254/244101 sau 0724,WK

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

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

• vând cărucior adulți pliant, suport ajutător de 
mers 3 roți, preț negociabil, șl ploscă gradată 
Tel. 229256,0720/677038

• vând o pereche ochelari cu lentile Import bifo
cală dioptrie +4 PE +5 preț 1300.000 lei. Tel. 
211441.

Altele (61)

• vând rara de mână Doxa, perfectă func
ționare, preț negociabil Tel. 0721/060683.

• vând ptanratâ germană 1000x 1500 mm, preț 
negociabil.T-' «’40/950868

Pierderi (62)

• pierdut canar asigurări sănătate pe numele 
Buczi ștefanla. Se declară nul.

• ptardui carnal asigurări sănătate pe numele 
Tușlea Victoria. Se declară nul.

Apeluri (65)

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

NOTIFICARE . .=Administratorul judiciar Quantum Lichidări notifică creditorii COMPPIL SA Deva - în insolvență pentru depunerea declarației de creanță la grefa Tribunalului Hunedoara, pentru dosarul 3158/2004 al Tribunalului Hunedoara, cererea urmând a fi formulată în două exemplare și cuprinzând: Denumirea firmei/instituției;Sediul;Suma datorată;Declarație cu privire la drepturile de prioritate sau la garanții.Cererilor li se vor anexa copii de pe documentele pe care se întemeiază creanța și copii de pe garanții.Dobânzile, majorările sau penalitățile ori cheltuielile de orice fel aferente sumelor datorate se calculează până la 7 aprilie 2005, data deschiderii procedurii, conf. art. 45 din L. 64/1995, republ., cu excepția creanțelor garantate.Termenul limită pentru depunerea declarației de creanță este 20 august 2005.Prezenta notificare se face în temeiul art. 75 și urm. din L. 64/1995, republ. (27957)

Solicitări servicii (71)

• asociația de proprietari 151 Deva Str. 22 
DecMțna bl 45 A, rakfțâ irferte panfru 
Soct*074n/wmÂ"

Prestări servicii (72)

• efectuez transport marfă cu autouti
litară de 0,7 tone, prețuri exceptionale. Tel. 
0740/420521.

■ afectam transport marfă local șl 
Interurban, cu camion acoperit de 3,21 util, 
36 mc, dimensiuni de încărcare 600 x 240 x 
240. TeL 229611,0740/953297.

• evataator autorizat evaluez imobile, spații de 
producție, hale, spații comerciale, societăți 
comerciale, divizări. Tel. 0726/718505, 
0254/212167.

872194817,«mwuki, onAimn.

parte a unei corporații internaționale mass-media 
. care deține poziția de lider in publicarea de ziare 

și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Sevezin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Hunedoara

distribuitori de presă 
Cerințe:

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

Prezintă avantaj:
• experiență în relații cu publicul;
e persoană dinamică;
e experiență în vânzări.

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

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

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

• efectuez transport intern cu autoutilitară de 
0,7 tone, preț negociabil. Tel. 0746/150838.

• ofer servIcR de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut Telefoane 224182, 
073/499284.

Oferte locuri de muncă (74)

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

• sodetate comercUA raptastă condu- 
câtari auto cat 8 C, 8 muiotori neaMcațL 
tefemațllateL«2541inO0L

- - ■ - -...................... ■ ______L---1

droctor vânzări repartiția ftudB
riMTtș salariu motivări, car wt conductrt,
eperore K, abMțl de ca
2284U, 8744348578

murdara. TeL

RECLAMA

Oameni bine informați! Ziarul familiei tale!

EVIDENTIAZĂ-TEI
F

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

VARIANTE

0 Anunț GRATUIT

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângâ 
Galeriile de Artâ Forma:
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfîrescu - B-dul Decebal.

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

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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Papa s-a întors la Vatican
• Film. Actrița australiană Nicole Kidman
joacă în primul film hollywoodian al lui Oliv
er Hirschbiegel. Produs de studiourile Warn
er Bros., filmul se va numi „Invasion" și 
aparține genurilor suspans și science-fiction. 
Kidman, deținătoare a unui premiu Oscar, va 
juca rolul unei psihiatre americane. (MF)

■ Revenit la Vatican 
pentru audiența genera
lă, Papa a fost întâmpi
nat de credincioși.

Vatican (MF) - Papa Bene
dict al XVI-lea s-a întors, 
miercuri, la Vatican, pentru 
prima oară în trei săptămâni, 
pentru tradiționala audiență

Papa Benedict al XVI-lea

Azotul din solul Lunii
Alcoolul și 
agerimea

Sydney (MF) - Persoa
nele care consumă alcool 
în cantități moderate au 
o mai mare agerime a 
minții decât cele care nu 
consumă deloc sau prea 
mult, arată un studiu u- 
niversitar australian, pu
blicat miercuri și citat 
de AFP.

Elocvența, memoria și 
înțelegerea a ceea ce se 
întâmplă în jur sunt mai 
bune și mai rapide la 
persoanele care consumă 
alcool în cantități mici 
decât la cele care nu con
sumă niciodată sau cele 
care abuzează, arată 
studiul realizat pe un 
eșantion de șapte mii de 
australieni de vârste 
diferite.

Consumatori moderați 
au fost definiți bărbații 
care consumă între 14 și 
28 de pahare de băuturi 
alcoolice pe săptămână 
și femeile care beau 
între șapte și 14 pahare 
în același interval.

Salvador Dali

■ Azotul conținut de 
solul lunar ar putea 
proveni din atmosfera 
Pământului.

Rinocerul 
lui Dali 
Cannes (MF) - Un 
rinocer de bronz de 

trei metri și jumătate 
înălțime și cu o greu
tate de trei tone, cre
at de Salvador Dali, a 
fost instalat, marți, 
pe Croazetă, înainte 
de a face obiectul 
unei licitații, dumi
nică, transmite AFP. 
Piesă principală a 
unei licitații impor

tante care se va 
desfășura începând 
de vineri, la Cannes, 
opera ar trebui să fie 
expusă toată luna 
august pe Croazetă, 
a declarat Frederic 

Sakai, specialist în 
opera lui Dali. 
Licitația începe de la 

un milion de euro.

Paris (MF) - Solul Lunii 
conține azot care ar putea 
proveni din atmosfera teres
tră, estimează o echipă de cer
cetători în numărul de joi al 
revistei britanice Nature, pu
nând astfel capăt unuia din

Apare 
M O editură americană 
publică un roman de 
aventuri scris în colabo
rare cu Marlon Brando.

New York (MF) - La un an 
de la moartea lui Marlon 
Brando, editura americană 
Alfred A. Knopf se pregătește 
să pună în vânzare o carte la 
a cărei scriere a colaborat 
actorul în urmă cu trei 
decenii și care povestește 
aventurile unui pirat al 
mărilor sudului, transmite 
AFP.

„Fan-Tan” va fi publicată la 
începutul lunii septembrie și 
dezvăluie talentele de scriitor 
ale legendarului actor care s- 
a stins din viață la 1 iulie 
2004.

Adeptul creației inteligente
Naștere spectaculoasă

Washington (MF) - După ce a fost ținută 
în viață artificial timp de trei luni, pentru 
a lăsa timp fetusului să se dezvolte, o femeie 
din SUA, aflată în moarte clinică, a născut 
marți o fetiță, a anunțat cumnatul său, 
Justin Torres, informează Associated Press.

Nu au existat complicații Ia naștere, iar 
copilul adus pe lume prin cezariană „se sim
te bine”, a afirmat Justin Torres. Susan 
Anne Catherine Torres Cântărește 812 grame 
și măsoară 34 de centimetri, a precizat el.

Susan Torres, în vârstă de 26 de ani, a 
intrat în comă în urma unei crize, la data 
de 7 mai, după ce o tumoare malignă i-a 
afectat creierul. Soțul său, Jason Torres, a 
demisionat pentru a-și îngriji soția. Copilul, 
născut prematur la șapte luni, se găsește 
la terapie intensivă la spitalul Arlington din 
Virginia.

M Președintele SUA 
pledează pentru predare 
în școli a teoriei 
„Creației inteligente".

Washington (MF) - Preșe
dintele american George W. 
Bush pledează pentru pre
darea în școli a teoriei „Cre
ației inteligente”, care îl pre
zintă pe Dumnezeu drept cre
atorul vieții, o teorie alterna

generală, fiind întâmpinat de 
o mulțime de credincioși și de 
turiști, relatează Associated 
Press.

Aceasta este prima audien
ță generală pe care o acordă 
Papa Benedict al XVI-lea de la 
plecarea sa, pe data de 11 iu
lie, în vacanță în Alpii Ita
lieni. El s-a întors la Roma la 
28 iulie, dar s-a deplasat di
rect de Ia aeroport la reședin
ța papală de vară de la Cas
tel Gandolfo, la sud de Roma.

Papa Benedict s-a întors la 
Vatican cu elicopterul, mier
curi dimineață, pentru audi
ența la care vor participa cir
ca 6.000 de persoane.

Audiența va fi ținută la 
auditoriul din Vatican pentru 
că aici se pot aduna mai 
multe persoane decât la Cas
tel Gandolfo.

misterele astronomiei, trans
mite AFP.

Potrivit echipei de cerce
tători condusă de profesorul 
Minoru Ozima de la Universi
tatea din Tokyo, cantitatea de 
azot descoperită în solul 
lunar nu se poate explica alt
fel decât prin difuzarea aces
tui gaz de pe Pământ pe sate
litul său natural.

Azotul de pe Lună se află 
în praful de la suprafața solu
lui, ceea ce sugerează că gazul 
ar proveni dintr-o sursă exte
rioară. Până în prezent, 
cercetătorii explicau prezența 
azotului la suprafața solului 
Lunii prin ionii aduși de vân
tul solar, însă explicația nu 
este plauzibilă având în ve
dere cantitatea mare de azot 
pe care au descoperit-o misi
unile Apollo.

romanul lui Brando

Actorul Brando e unui roman

Descris pe site-ul editurii 
ca un roman „de capă și 
spadă superb”, „Fan-Tan" a 
fost scris în anii '70 de Bran
do în colaborare cu scenaris

tivă celei a lui Darwin, trans
mite AFP, citând presa ame
ricană.

Președintele Bush a de
clarat, luni, la Casa Albă, la 
o masă rotundă cu jurnaliștii, 
că dintre toate explicațiile 
tradiționale ale originii vieții, 
profesorii de biologie ar tre
bui să predea această teorie, 
a intervenției unei inteligențe 
superioare. Potrivit acestei 
teorii, mutațiile prezentate
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tul și cineastul Donald Cam- 
mell, care s-a sinucis în 1996. 
Romanul povestește isprăvile 
lui Anatole „Annie” Doultry, 
un pirat excentric cu fizic 

drept aleatorii în teoria 
evoluționistă ar fi de fapt ghi
date de mâna lui Dumnezeu.

Numeroși conservatori 
creștini din Statele Unite sus
țin că această teorie alterna
tivă, situată undeva între ști
ință și teologie, ar trebui să 
aibă în programa școlară ace
lași loc pe care îl are teoria 
darwinistă. George W. Bush 
împărtășește și el această 
părere.

r

impozant de la începutul se
colului al XX-lea. Doultry 
teroriza mările sudului, din 
Filipine până la Shanghai.^ 
Eroul cărții, foarte atras de 
femeile asiatice, seamănă în 
mod straniu actorului scri
itor, subliniază Kathy Zuck
erman, reprezentantă a edi
turii.

„Este o carte autobiogra
fică, se pare (...) Aproape că 
se poate auzi vocea lui Bran
do printre rânduri”, a adău
gat aceasta. „Evident că ro
manul are mai multă valoare 
datorită semnăturii pe care o 
poartă, dar este valoros în 
sine”, a spus aceasta.

în cronica sa, revista lite
rară Publishers Weekly a 
primit bine cartea, estimând 
că cititorii vor fi captivați.

colecția Myer, de primă
vară/vară 2006, a fost pre
zentat la parada de modă 
de la Sydney, din 3 august 

i 2005. (foto: EPAÎ
l


