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dimineața la prânz seara

Polițist ultragiat în gară
Deva (M.S.) - Un agent de la Postul de 

Poliție Transporturi Feroviare Deva a fost 
agresat, fizic și verbal, de un bărbat care 
era supărat pe polițist pentru că acesta din 

\ urmă îl sancționase contravențional cu câte
va ore înainte, a informat IPJ Hunedoara. 
Fapta s-a petrecut în jurul orei 3.30 
dimineața, pe peronul Gării Deva.

Agresorul, în vârstă de 37 de ani, din 
Băița, era în stare de ebrietate când l-a înju
rat pe agentul de poliție. El i-a rupt tricoul 
de la uniformă și l-a lovit pe polițist, cu 
pumnul, în zona feței.

Bărbatul a fost reținut, iar Judecătoria 
Deva a emis pe numele său un mandat de 
arestare preventivă pe o perioadă de 10 zile.

Ieri, în jurul orei 17:30, la ieșirea din localitatea Fornădie, a avut loc un accident în care și-au 
pierdut viața trei persoane: doi tineri în vârstă de 21 de ani și o fată de 15 ani.

■ Una din victime a 
fost descoperită la 45 
de minute de la pro
ducerea accidentului.

Fornădie (T.S.) - Ora 17:30: 
Autoturismul Volkswagen HD 
05 UFL, condus de Sandu Mi

hai Nicolae, de 21 de ani, din 
Vulcan, se înscrie, la intrarea 
într-o curbă, în depășirea unui 
autobuz având numărul de 
înmatriculare HD 05 FBD. 
Fără să realizeze că de pe con- 
trasens venea regulamentar 
un TIR, șoferul Volkswagen- 
ului, se izbește cu putere de

autotren. In urma impactului 
mașina este pur și simplu 
aruncată peste un capăt de 
pod și aterizează în apele râu
lui din localitate. Rezultatul: 
șoferul și pasagerul din spate 
Blaj Adrian, de 21 de ani, din 
Deva, au murit instantaneu. 
Fetița, Elena Răceanu, aflată

în mașină cu cei doi, a murit 
după câteva ore, la Spitalul 
Județean din Deva. încercând 
să evite coliziunea cu Volks- 
wagen-ul, autobuzul care cir
cula pe ruta Deva - Brad a 
intrat în șanț. Printre pasa
gerii din autobuz, din fericire 
nu au existat victime.
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german pentru ISPA
■ O bancă germana ar ------ —K51i+— ““
putea oferi un împru
mut pentru Consiliul 
Județean Hunedoara.

SS5

de 
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Controale la gatere
în Romania funcționează: 7797 gatere. Până ieri au fost verificate 

763 de gatere, pentru a stabili proveniența materialului lemnos. 
<'ek> mai tnuhe gatere fure ți<nrtează în judetel

Deva (M.S.) - O bancă 
dezvoltare din Germania 
putea oferi un împrumut de 6 
milioane de euro Consiliului 
Județean Hunedoara, banii 
fiind necesari pentru cofinan-

țarea proiectului de reabilitare 
a rețelelor de apă și canalizare 
din Deva și Hunedoara, în 
cadrul Programului ISPA. 
Posibilitatea acordării credi
tului a fost discutată ieri, la 
DeVa, de autoritățile județu
lui, într-o întrevedere avută 
cu ambasadorul Germaniei, 
Wilfried Gruber. Banii ar tre
bui să fie obținuți până în 
luna septembrie, /p.8 Wilfried Gruber

Premieră
Deva (I.J.) - Pentru 

prima dată de la consti
tuirea Casei Județene de 
Asigurări de Sănătate 
Hunedoara, sumele re
partizate farmaciilor din 
județul nostru s-au îm
părțit conform normelor 
la contractul-cadru, afir
mă directorul CJAS, Vic
tor Leu. /p.7

Banii abonamentelor CFR
■ Unii hunedoreni re
clamă că nu le-au fost 
restituite sumele pe 
aceste tichete.

Deva (C.P.) - Mai multe per
soane din județ au făcut în 
luna iunie abonamente CFR, 
dar din cauza grevei din pe
rioada 8-28 a aceleiași luni, le- 
au înapoiat, solicitând banii 
pentru călătoriile neefectuate. 
O parte susțin că nu au ptimit 
nici până acum banii. Repre
zentanții Regionalei de TF de 
Călători Timișoara au făcut 
precizări în legătură cu aceas

tă situație: „Persoanele trebu
iau să se prezinte la șeful sta
ției CFR sau a agenției de vo
iaj emitente pentru aplicarea 
unei vize de neutilizare cu 
precizarea motivului: grevă. 
Restituirea banilor trebuia fă
cută de către stația sau agen
ția respectivă. Cei care nu au 
primit încă banii sunt rugați 
să trimită o cerere în acest 
sens la R.T.F.C. Timișoara. 
Condiția este ca pe abonamen
tul neutilizat să existe viza de 
neutilizare. Tariful de restitu
it va fi calculat funcție de pe
rioada în care abonatul nu a 
beneficiat de serviciile CFR”.
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un s te n din Ostrov a găsit în urmă cu zece zile 
patru cai, iar acum caută cu disperare proprietarul, 
fiindcă nu mai are cu ce să i hrănească, /p.3 (Foto Traian Mânu)
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• Principalul obiectiv al viitoarei președinții 
austriece a UE este apropierea de țările din 
Balcani, în special de Croația, a anunțat un 
membru al Guvernului austriac.

• Liderul celulei islamiste care a răpit-o pe 
jurnalista franceză Florence Aubenas, elibe
rată la 11 iunie după 157 de zile de captivi
tate în Irak, se numește Khaled Al-Akydyi, 
relatează Le Nouvel Observateur.

Păziți de 6.000 de polițiști

Afară din țară
Niamey (MF) - Preșe

dintele Mauritaniei, Ma- 
aouiya Ould Taya, a so
sit, miercuri, la Niamey, 
în Niger, după lovitura 
de stat care a avut loc în
capitala mauritană, No
uakchott, a declarat un 
colaborator apropiat al 
președintelui nigerian. 
Nici o informație nu a 
fost dată publicității de 
anturajul președintelui. 
Miercuri, în capitala 
Mauritaniei a avut loc o 
lovitură de stat, pusă la 
cale de militari din gar
da prezidențială care au 
preluat controlul asupra 
sediiilor Statului Major, 
radioului și televiziunii 
naționale. Președintele 
Mâaouiya Ould Taya, 
care a condus Maurita

a fost plecat, luni, la
Riyadh pen 
tru a asista 
la funerali
ile regelui 
Fahd.

nia în ultimii 20 de ani,

Donald Rumsfeld
(Foto: EPA)

Legătură 
„absurdă"
Washington (MF) - 
Secretarul american 
al Apărării, Donald 
Rumsfeld, a calificat 
drept „absurdă" ide- 
ea că atentatele din 
Londra ar fi fost co
mise ca represalii la 
războiul din Irak și la 
prezența americană 
în Afganistan. Ofi
cialul american a mai 
calificat drept „ab
surd" și argumentul 
conform căruia o 
retragere din Afga
nistan și Irak ar putea 
preveni viitoare 
atacuri teroriste. 
„Acesta nu este un 
război între Statele 
Unite și lumea 
musulmană sau între 
Occident și lumea 
musulmană. Este o 
luptă. în cadrul lumii 
musulmane", a spus 
șeful Pentagonului.

■ Prezența forțelor de 
ordine în capitala brita
nică este menită să dea 
încredere londonezilor.

Londra (MF) - Aproximativ 
6.000 de polițiști - unii dintre 
ei înarmați ■ patrulau ieri pe 
străzile și în mijloacele de 
transport public din Londra, 
la patru săptămâni de la co
miterea atentatelor de la 7 
iulie, transmite Sky News.

Surse din poliție au decla
rat că nu există o amenințare 
specifică referitoare la imi- 
nbnța comiterii unui nou 
atac, dar prezența forțelor de 
ordine este menită să dea 
încredere londonezilor, care 
sunt speriați după atentatele 
de la 7 iulie și după tentati
va de atentate de la 21 iulie.

Toate stațiile de metrou din 
Londra au fost deschise ieri, 
pentru prima dată după aten

Polițiști înarmați pe străzile și în mijloacele de transport public 
din Londra (Foto: epa)

tatele de la 7 iulie, Circle Line 
fiind singura care nu func
ționează.

Ieri, la patru săptămâni de 
la primele atentate care au 
zguduit capitala britanică, 
prima persoană inculpată ofi

cial în dosarul privind aten
tatele de la 21 iulie va com
părea în fața justiției.

Ismael Abdurahman, în vâr
stă de 23 de ani, a fost incul
pat în baza articolului 38 din 
legea antiteroristă din 2000.

Poliția l-a acuzat pe Abdu
rahman că a deținut, între 23 
și 28 iulie, informații care „ar 
fi putut ajuta la arestarea, 
urmărirea sau condamnarea 
unei alte persoane supectate . 
de pregătirea, instigarea sa?Ș 
comiterea cu intenție a unu*  
act terorist”.

Potrivit unor surse, Abdu
rahman a fost reținut prima 
oară la 28 iulie, fiind acuzat 
că a oferit adăpost unui in
fractor. Suspectul a fost are
stat din nou a doua zi, în baza 
legii anititeroriste, fiind acu
zat că a ascuns poliției o serie 
de informații.

în prezent, 14 persoane se 
află în custodia poliției lon
doneze în legătură cu an
cheta asupra atentatelor te
roriste. Un alt suspect a fost 
arestat vineri, la Roma, fiind 
pus sub acuzare în Italia în 
baza legii antiteroriste ita
liene.

Tăriceanu nu are suspiciuni 
asupra miniștrilor săi

Al-Qaida amenință 
Marea Brîtanie

Doha (MF) - Ayman al-Zawahiri, numă
rul doi în ierarhia rețelei teroriste al-Qai- 
da, a avertizat, într-o înregistrare video di
fuzată de postul de televiziune Al-Jazeera, că 
la Londra vor avea loc noi atacuri teroriste.

Al-Zawahiri le-a atras atenția cetățenilor 
britanici că politica premierului Tony Blair 
va aduce noi distrugeri în Londra.

„Politicile lui Blair le vor aduce noi dis
trugeri britanicilor, după atacurile de la 
Londra. Blair a adus distrugerea în centrul 
Londrei și va fi mult mai mult, cu ajutorul 
lui Allah”, a spus liderul al-Qaida.

■ El așteaptă raportările 
cerute SRI și SIE despre 
eventuali guvernanți sus
ceptibili de corupție.

București (MF) - Premierul 
Călin Popescu Tăriceanu nu 
are nici o suspiciune asupra 
vreunui membru al Cabine
tului și încă așteaptă rapor
tările cerute SRI și SIE, după 
ce președintele a avertizat că 
există pericolul ca oameni din 
Guvern să se afle în sfera de 
influență a unor grupuri de 
interese economice.

„Președintele nu a făcut o 
apreciere foarte concretă. în 
momentul de față eu pot să vă 
spun că nu am indicii că ar 
exista anumite influențe asu

pra unor membri ai Guver
nului. De aceea aștept infor
mațiile de la instituțiile abili
tate în acest sens”, a spus pre
mierul.
W....... .........
Pot să vă spun 
că nu am indicii 
că ar exista influ
ente asupra unor 
membri ai Guver
nului ,

Calin Poptscu ' 
TAriCeanu

.....................................w
întrebat dacă a primit deja 

vreo informare în această 
privință de la serviciile secre
te, Tăriceanu a răspuns că 
timpul scurs de la momentul

solicitării sale a fost prea 
scurt.

„în șapte luni de guvernare 
nu au existat acte de decizie 
ale Guvernului, hotărâri de 
guvern, ordonanțe - simple 
sau de urgență - care să poată 
să fie considerate a fi în fa
voarea vreunui grup de inte
rese. La începutul mandatu
lui meu, atât eu, cât și preșe
dintele am spus că vom avea 
©grijă -deosebită în ceea ce 
înseamnă delimitarea zonei 
politice de zona de afaceri, ca 
o măsură eficientă de protec
ție împotriva corupției”, a 
mai spus Tăriceanu.

„în momentul în care voi 
avea elemente legate de ase
menea influențe, nu le voi to
lera în Guvern”, a afirmat el.

Explozie la 
Istanbul

Istanbul (MF) - Două 
persoane și-au pierdut 
viața și alte patrti au 
fost rănite, în noaptea 
de miercuri spre joi, la 
Istanbul, în urma unei 
explozii a cărei origine 
nu a fost determinată 
deocamdată. Explozia 
s-ajsrodus la câteva mi
nute după miezul nopții, 
în cartierul Pendik, sit
uat în partea asiatică a 
orașului. Cele două vic
time se aflau într-o ma
șină și că explozia s-a 
soldat, de asemenea, cu 
cinci răniți. Potrivit pos
tului NTV, cele două 
victime ar fi o femeie și 
fiica sa care au murit în 
explozia mașinii la bor
dul căreia se aflau.

Soldații israelieni au dormit ieri 
noapte pe străzile din Ofakim, în așteptarea 
preconizatului marș de protest al upozauțilw 
retragerii israeliene din colonii, (Foto: epa)

Anihilate
Amman (MF) - Serviciile 

de securitate iordaniene au 
anihilat două grupări tero
riste care aveau legături cu 
al-Qaida și erau bănuite că > 
intenționau să lanseze ata
curi împotriva unor respon
sabili iordanieni și a ofi
țerilor americani din regat, 
au declarat, ieri, surse judi
ciare.

Conform surselor judiciare 
citate, „serviciile de infor
mații au anihilat două orga
nizații teroriste care aveau 17 
membri cu vârste cuprinse 
între 22 și 27 de ani”.

Allti Egiptenii susținători ai opoziției s-au strâns ieri în centrul orașului Cairo pen
tru a demonstra împotriva președintelui Hosni Mubarak și a intenției sale de a candi
da pentru un nou mandat. (Foto: epa)

Iranul și-a amânat decizia
Teheran (MF) - Iranul a 

amânat, miercuri, pentru 
câteva zile, reluarea acti
vităților nucleare ultrasen- 
sibile, a declarat Ia postul 
național de televiziune, 
Hassan Rohani, negocia
torul iranian pentru politi
ci nucleare, informează 
AFP.

„Sperăm să reluăm acti
vitatea până la începutul 
săptămânii viitoare”, a 
afirmat Hassan Rohani, în 
condițiile în care în Iran 
săptămâna începe sâmbăta.

Un purtător de cuvânt al 
autorităților de la Teheran, 
Aii Agha Mohammadi, pre
cizase anterior că Iranul 
speră să repornească sâm
bătă uzina de conversie a 
uraniului de la Ispahan, în 
pofida amenințărilor cu 
declanșarea unei crize in
ternaționale.

Totodată, Hassan Rohani 
a calificat drept „inaccep
tabilă și amenințătoare” 
cererea țărilor europene de 
a nu relua activitățile 
nucleare ultrasensibile.
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Irakul, republică parlamentară
Bagdad (MF) - Irakul va 

deveni republică parlamen
tară, după jumătate de secol 
de dictatură, conform proiec
tului de Constituție în curs de 
elaborare, care trebuie să fie 
adoptat la mijlocul lunii au
gust de Adunarea Națională.

„Am optat pentru un regim 
parlamentar pentru a întări 
democrația și a împiedica 
revenirea dictaturii’’, a afir
mat Thamer al-Ghadbane, de
putat de pe lista fostului pre
mier Iyad Allaui și șef al sub
comitetului însărcinat cu ela
borarea capitolului 3 al Con
stituției, referitor la atribu

țiile Guvernului federal.
„Cea mai înaltă autoritate 

executivă a țării și coman
dant al forțelor armate va fi 
primul-ministru, iar postul de 
șef de stat va fi mai mult o- 
norific”, a precizat deputatul 
irakian.

„Președintele va fi desem
nat de Parlament, el va alege 
un vicepreședinte și-l va 
desemna pe premier din rân
dul grupului parlamentar cel 
mai bine reprezentat îir»*;  
Adunarea Națională. TotoV 
dată, el va ratifica tratatele 
internaționale”, a subliniat 
parlamentarul irakian.
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• Protest. Confederația sindicală CARTEL 
ALFA nu agreează „derapajele politicii guver
namentale" și se declară împotriva majorării 
TVA. Liderii amenință cu declanșarea de 
acțiuni de protest care nu elimină posibili
tatea schimbării guvernului. (C.P.)

Găsit cai. Caut păgubaș!

vineri, 29 Iulie - O tânără de 13 
ani a fost ucisă la

Grid.
- Sculptorul loan Șeu a fost premiat de 
autoritățile locale pentru întreaga sa activi
tate.
- Consiliul județean a aprobat două mi
liarde de lei pentru sprijinirea cluburilor 
sportive din județ.

- Barajul de la
Mihăileni și DN 66 

IA, de la Câmpul lui Neag spre Herculane 
au fost incluse în programul de investiții 
guvernamentale.

luni, 1 august 

| și-au pierdut viața îi

sâmbătă, 30 iulie

“ - Doi tineri din 
---- județul Hunedoara 
înecându-se la scăldat.

marți, 2 august I - Primăria Hune-
1 doara și societatea 

Mittal Steel au perfectat un acord prin 
care aceasta din urmă își va plăti datoriile 
către bugetul local.

■ Un sătean din locali
tatea Ostrov a găsit 
pațru cai și nu știe cui 
să-i înapoieze!
Tibebiu Stroia_________________
tiberiu^troiaelirforTnmedla.ro

Ostrov - Povestea a început, 
în urmă cu zece zile, când 
Ioan Tipuriță, din satul 
Ostrov, comuna Râu de Mori, 
a găsit pe terenul său patru 
cai. „Nu știam ai cui sunt, 
așa că, îndemnat și de fiul 
meu, am hotărât să-i luăm 
acasă. Mai ales că în zonă 
există suficiente persoane 
care i-ar fi furat”, povestește 
loan Tipuriță.

După ce a adus caii în 
grajd, Ioan a anunțat Primă
ria și Politia, gândindu-se că 
păgubașul se va prezenta la el 
acasă pentru a-și recupera 
caii. Culmea e că după 10 zile 
nimeni nu a venit pentru a- 
și revendica animalele. Iar

Caii găsiți de Ștefan au implantate microcipuri urmând a fi identificat proprietarul (Foto: Traian Mânu)

___ _

pentru familia Tipuriță, 
hrănirea celor patru cai a 
devenit o problemă. „Nu este 
ușor să hrănești patru ani
male de asemenea calibru. 
Zilnic le aducem fânete de pe 
pășunea noastră, dar acest 
lucru nu poate dura la ne
sfârșit”, spune Ștefan Tipu-

rită, fiul lui loan/Chemat la 
fata locului, medicul veteri
nar Carol Heinrich a reușit 
cu ajutorul unui scaner să 
identifice numerele de înre
gistrare din microcipurile 
cailor. Astfel, proprietarul a 
trei iepe (una roșie, două 
negre) având nr. de înregis

trare 00066932D6, 000665CB2C, 
00066894C7 și'al unui cal cu 
nr. de înregistrare 0006661563 
este așteptat pentru a-și recu
pera animalele. în plus, i-ar 
lua de pe capul lui loan 
Tipuriță grija celor patru cai, 
care se dovedesc a fi din ce în 
ce mai greu de întreținut!

I

Sex-shop cu căutare la mineri
- A fost instalat 

noul director al 
CJAS Hunedoara în persoana lui Victor 
Leu.
- Cincizeci de șomeri hunedoreni și-au 
găsit locuri de muncă la reconstrucția 
locuințelor sinistraților din Timiș.

miercuri, 3 august

j - Ambasadorul
- Republicii Federale 

Germania la București, Wilfried Gruber, a 
efectuat o vizită în județul Hunedoara.

Joi, 4 august

Un dar de ziua ta!
Deva (V. R.) - Ești tânără, simpatică, arăți 

bine și vrei să fii cunoscută? Vino la 
„Cuvântul liber” și visul tău de a deveni 
vedetă se realizează. Sunt așteptate mai ales 
tinerele care au cel puțin 16 ani și sunt 
născute în august și septembrie. De ziua lor 
vor avea parte de un dar de neuitat - o poză 
color pe ultima pagină a ziarului. Tot ce tre
buie să facă este să ia legătura cu foto
reporterul Traian Mânu, la sediul redacției 
- Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
(Cepromin, parter) - sau la telefonul 0720- 
400448.

__________________________ __
DN 7 Deva - Ilia - Zam
DN 68A Hunedoara - Pejtij - Cristur

in Deva aparatele radar vor fi amplasate pe DJ 786 - Str. 

Horea - B-dul 22 Decembrie - Calea Zarandului

■ Magazinul cu feres
tre întunecate din piața 
centrală Petroșani este 
preferat de ortaci.
INA JlIRCONE
hia./urco«ie«hifomimediaxo

Petroșani - în ciuda faptu
lui că despre mineri se spune 
că nu sunt tari la capitolul 
imaginație, vremurile s-au 
schimbai Privit cu ochi cri
tici >la deschidere, magazinul 
erotic din piața centrală a 
municipiului Petroșani a tre

cut de varianta „subiect 
tabu”. Pragul magazinului 
este trecut zilnic de zeci de 
persoane cu vârste cuprinse 
între 19 și 45 de ani.
Fascinați de produse

între cei care s-au arătat 
cei mai fascinați de varietatea 
de produse din magazin au 
fost minerii. Cele mai vân
dute produse către cei ce 
scormonesc în măruntaiele 
pământului sunt prezerva
tivele aromate, cătușele cu 
blăniță, uleiurile pentru 
masaj și chiloțeii comestibili,

dar în ultimul timp imagi
nația lor a depășit orice 
inhibiție.

Și televiziunea din Valea 
Jiului care are în palierul 
orar de după ora 24 program 
erotic i-a ajutat să-și îmbu
nătățească fanteziile.

„în general ni se solicită 
afrodisiace. De la deschiderea 
magazinului solicitările sunt 
constante, fie iarnă, fie vară. 
Cu toate că nu prea sunt bani 
în Vale, avem vânzare bună”, 
spunea reprezentantul maga
zinului erotic din municipiul 
Petroșani.

Proiect
București (C.P.) - Mi

nisterul Economiei și 
Comerțului va demara 
din septembrie, în zonele 
miniere, un program de 
împrumuturi cu Banca 
Mondială în valoare de 
120 de milioane lei. Ju
mătate din sumă va fi 
folosită rezolvării pro
blemelor de ordin social. 
Proiectul urmărește să 
ofere programe de reori- 
entare profesională și de 
creditare pentru minerii 
disponibilizați.

Alegeri interne la PPCD
■ Conferința județeană 
a partidului este pro
gramată în luna sep
tembrie.

Deva' (M.S.) - Partidul 
Popular Creștin Democrat, 
fost PNȚCD, a început deja 
procesul de alegeri în cadrul 
organizațiilor locale din ju
dețul Hunedoara, urmând ca 
viitoarea conducere a filialei 
județene să fie stabilită, prin 
vot, la jumătatea lunii sep
tembrie, a anunțat ieri pre
ședintele PPCD Hunedoara, 
Emil Danci. în opinia sa, 
acest lucru va conduce la li
deri „angajați deplin” care 
vor putea începe pregătirea 
candidatilor partidului pentru 
viitoarele alegeri. „Intenția 
noastră este de a reveni aco

lo unde ne este locul, adică în 
Parlament”, a spus liderul 
PPCD Hunedoara.

Finalul procesului de ale
geri interne este programat 
pentru 14 septembrie, iar con
ferința județeană a fost sta
bilită pentru 25 septembrie.

Emil Danci

A căzut de la 15 metri
Deva (T.S.) - Pentru Mir

cea Marian, de 25 de ani, 
din Brăila, ziua de naștere 
s-a sfârșit prost. Angajat al 
societății Coran Construct 
din București, firmă care 
execută o lucrare la ieșirea 
din localitatea Sântuhalm 
(Deva), acesta a suferit un 
accident de muncă cu ur
mări care s-au dovedit 
deosebit de grave.
Internat la Deva

Practic, Mircea Marian a 
căzut de la aproximativ 15 
metri, suferind un trauma
tism abdominal urmat de 
un șoc post-traumatic, fiind 
internat la secția de reani
mare a Spitalului Județean 
din municipiul Deva.

„încerca să monteze o 
folie de polietilenă între 
două Schele pentru a nu 
ploua peste betonul proas
păt turnat. Nu a avut cen
tură de siguranță și a căzut 
de la aproximativ 15 metri. 
Culmea este că, în urmă cu 
câteva zile, patronul firmei 
a fost amendat de către 
Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Hunedoara cu 50 de 
milioane de lei, pentru că 
nu a respectat normele de 
protecție a muncii. Dar se 
pare că asta nu i-a folosit 
la nimic”, susține Radu 
Alexandru, șeful serviciului 
securității muncii din ca
drul Inspectoratului Te
ritorial de Muncă Hune
doara.
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înainte Prăznulrea Schimbării lă Față a Domnului

1850 - S-a născut scriitorul francez Guy de Maupassant 
1922 - S-a născut scriitorul Marin Preda (m. 15 mal 1980). 
1930-S-a născut cosmonautul american NellArmstrong, 
primul om care a pășit pe Lună.
1938 - S-a născut actrița Rodica Popescu-Bitănescu 

1962 - Celebra actriță americană Marilyn Monroe a fost 
găsită moartă în apartamentul ei din Brentwood

Sfântul Cuvios Ioan Iacob (Hozevitui) de 
la Neamț. (Foto: arhivă)
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21 mart.-20 apr.

Intențiile dv sunt lăudabile dar în graba cu care vreți să 
realizați totul v-ar putea scăpa un amănunt esențial. Gân- 
diți-vă blrwl

Energie electrică______ ___________ _________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan ______________________ _
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-12.00 Cart. Progresul, bl. C, sc. B, C 
09.00-15.00 Str. M. Eminescu, bl. 21, sc. C

Str. 22 Decembrie, bl. 4, sc. A

Apă________________________________________________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-15.00 Str. Cetății, Gh. Lazăr, B. Șt. Delavrancea, 
A. Ipătescu, Str. Horia (între Baia Sărată și Zahana) și 
străzile aferente

Soluția integrantei din numărul 

precedent F - P - PAR - PĂSĂRI

- AL - LT - ANCIE - CORBI - RAF

- SIC - SE - T - TIC - COACE - 

A - AMAR - AR - CP - ORGAN

- APAȘ - CAP - INALTI - RU - 

ALE - SEIF - USA - F - URSI - 

ARIAN - IELE

Dispecerat apă rece 227087

Nu aveți timp de răsfăț. Rezolvați conștiincios probleme. 
Principalul țel propus merită urmărit fără resentimente.

121 mal-20 tun.
Credeți că sunteți liber și nimeni nu vă poate reproșa ni
mic. Din păcate familia e de altă părere, dar nu vă poate

21 iun.-20 Iul. 
O persoană puțin cunoscută vă dă informație importantă. 
Ați putea să vă învingeți suspiciunile și să o folosiți.

21 iul.-20 aug-

Depășiți situațiile dificile cu dezinvoltură. Aparent nu faceți 
nici un efort și sunteți apreciat de toți, chiar și de adver
sari.

21 aug.-20 sept. __ ____

Reușiți să faceți în casă schimbările propuse. E momentul 
să vă ocupați de reparații, reamenajarea locuinței.

21 sept.-20 oct.____________________

Sunteți căutat ca să vi se ceară sfaturi. Starea dv psihică 
nu e dintre cele mai Sericite, așa că evitați singurătatea.

21 oct.-20 nov.

Doriți să demonstrați că sunteți capabil de fapte mari, dar 
situația nu vă favorizează suficient. Mai aveți răbdare!

21 nov.-20 dec.

Vă risipiți energia cu multe lucruri, obositoare și extrem de 
plicticoase, dar absolut necesare, pe care le-ați tot amâ
nat.

21 dec.-20 lan. _________

Persoane din anturajul partenerului doresc să intervină în 
relația voastră. Ar fi bine să le ascultați sfatul. Nu vă vor 
răul!

PRO TV ANTENA 1

Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe &2.
Pompieri 9®r~

Jandarmerie 956
Poliție 955
DJ.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

it' ?

21 ian.-20 febr.____________________________

Aveți tendința de a încerca să-i dominați pe ceilalți. Azi 
puteți da peste o persoană 
cel mai diplomat

21 febr.-20 marț,

Azi v$ lăsațl înșelat de cineva în care n-ați avut niciodată 
încredere, care, totuși, vă momește cu vorbe frumoase și 
idei ciudate.

cu aceleași dorințft ^șt 

... - ‘AL*

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

7:15 Patrimoniul universal al 
El omenirii

7:45 Qnd minute de cultură 
8:00 Portul miracolelor 
8:50 Miss World România 
90) Sănătate pentru toți 
9-30 Teleshopping 

100) Misteriosul
13 John Doe 

110) Felidty 
11:55 Euro-

Dispecer
120) Zestrea 

românilor
130) Stkdeții 
1330 Desene animate:

El Boo
1400 Jurnalul TVR Sport 

Meteo
1430 Teleshopping
1500 Patrimoniul universal al 

omenirii
1530 Tribuna partidelor par

lamentare
1600 Debut 50 plus 
1700 Dincolo de hartă 
17:30 IntE ; g e- 
1900 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

2tt00 Vine Cetbul 20051 
Selecția națională - 
Concurs. Transmisiune 
directă

2100 Recital Vama Veche 
Transmisiune directă de 
la Constanța - Grădina 
Soveja

2200 Vine Cerbul 20051 
Selecția națională - 
Jurizare și rezultat

2300 Jurnalul TVR Sport 
Meteo

2330 Miss World România 
2335 Exorcistul: versiune pe 

q care nu ai mai văzut-o 
(horror, SUA 1973) Cu: 
Max von Sydow, Ellen 
Burstyn, .Linda Blair, Lee 
J. Cobb, Kitty Winn. 
Film de referință în 
genul horror, cu un

200 Stele de...5 stele (r) 
235 Qnd minute de cultură 
305 Jurnalul TVR Sport 
405 Vrăjitoarele din Salem 
13 (Partea a doua)

700 Știrile PRO TV Ce se- 
ntâmplă, doctore ?

9:15 Tânăr șl liniștit Cu: 
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson

10:15 [ e răscumpăijte 
11:15 Tu ești, tu <11 
12:15 De râsul lumii 
1300 Știrile PRO TV 
1345 De râsul lumii 
14:15 Victimă periculoi

I j (thriller, SUA 2003) 
Cu: Elizabeth Berkley, 
Corey Sevier. 0 tânără 
profesoară de istorie 
(Elizabeth Bericlei) este 
acuzată de hărțuire se
xuală de unul dintre 
elevii ei.

1600 Tânăr și liniștit Cu: 
g Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
- Doug Davidson, Peter 

Bergman, Heather Tom, 
Nicole Thomas Scott 

1700 Știrile PRO TV 
17:45 Tu ești, tu dșflglt 
1855 Știrile Sportive 
1900 Știrile PRO TV Sport 

Vremea

2030 0 slujbă murdară
U (comedie, SUA 1998) 

Cu: Norm Macdonald, 
Chevy Chase, Jack 
Warden, Artie Lange. 
Mitch Weaver (Norm 
Macdonald) și Sam ' 
McKenna (Artie Lange) 
sunt prieteni de-o 
viață. Doi indivizi care 
se adapteaza lumii cu 
greu, au reușit să 
supraviețuiască împre
ună datorită unui sin
gur lucru: răzbunarea. 
Mitch și Sam sunt 
maeștri ai răzbunării, 
știind să-și plănuiască 
excelent o lovitură.

2230 Pastorul (acțiune, SUA 
H1999)

030 0 slujbă 
U murdară (r)

10) Știrile PRO TV (reluare) 
200 Destine

6:10 în gura presei
700 C svator

Sport Cu: 
Sanda Nicoia

800 în gura presei (r)
900 Anastasia 

100) întâmplări 
0 hazlii 

s 1030 Concurs
Interactiv 

1200 Dădaca 
1300 Observator 
13:45 Cal mal late 

. din parcare (r)
Divertisment 

1600 Observator 
1645 Vhrere- A tril cu pasl-

Elune
(Italia, 2002). Cu: 
Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Velo, 
Giuditta Saltarini, Loren
zo Ciompi, DonateHa - 
Pompadur 

1730 Anastasia 
1830 Diverts -

Felix șlOtilea
1900 Oteaiv x Sport 

Meteo. Cu: Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță

2030 B.D. în acțiune
Q (comedie, România, 

1970) Cu: Toma Carag- 
Iu, Sebastian Papaiani, 
Puiu Călinescu, Dem 
Răduleșcu, lurie Darie, 
Jean Constantin. 
Primul film din 
seria BD, realizat în anul 
1970, a fost o mare 
lovitură la acea vreme. 
Ingredientele erau sim
ple: cei mai buni actori 
de comedie, răsturnări 
de situație și intrigă 
polițistă specifică 
umorului burlesc din 
filmele cu Louis de 
Funes (Jandarmul și jan- 
darmerițele, Jandarmul 
șl extratereștrii, Jandar
mul se însoară etc.)

2230 DtvBftis - Felix ți Otilea ! 
230) Qao, Darwlnl Emisiune 

de divertisment
‘ 10 temător (r)

130 Concurs Interactiv

600 înving (Dramă, 
q SUA 2003) Cu: Beverly 

Mitchell, Jodi Russel, 
Brie Larson, Jon Lind
strom, Marcus Toji, 
Ruby Chase O'Neil

730 0 formație donată
13 (Comedie, Marea Bri- 

tanie, 2003) Cu: Tina 
Barrett Hannah Spear
rift, Jo O'Meara

905 A doua lună de miere 
[3 (Romantic, SUA 2001) 

1035 Pe platourile de filmare
S Ep. 31

11:10 Doi bărbați au plecat la
13 război (Comedie, Marea 

Britanie, 2002) 
1300 împreună (Dramă, Chl-

13 na, 2002) Cu: Yun 
Tang, Peiqi Liu 

1455 Urmează la HBO 
1500 0 puicuță fierbinte

13 (Comedie, SUA 2002) 
1645 Joey Ep. 24 - Joey și
g mutarea

17:10 Cursa secolului (Dramă,' 
[3 SUA 2003)

1930 Cinema, dnema, ane-
0 ma Episodul 32 

1955 Urmează la HBO

2ft00 Moștenire cu cântec
g (Comedie, SUA 2003) 

Cu: Beyoncă Knowles, 
Cuba Gooding Jr., Mike 
Epps, Nigel Washington, 
Chloe Bailey, Demetress 
Long 

2200 Vasul fantomă (Honor,
q SUA 2002) Cu: Gabriel 

Byme, Julianna Mar
gulies, Isaiah Washing
ton, Ron Eldard, 
Desmond Harrington , 

2330 Ultimul act (Dramă,
[3 Marea Britanie, 2002) 

Cu: Peter O'Toole, 
Aidan Gillen, Adrian 
Lester, Julia Sawalha, 
Henry Goodman.

050 Urmează te HBO 
055 Vânătoarea (Thriller, 
Q Africa de Sud, 2002) 

Cu: Lauren Holly, Robert 
Patrick

230 Nașul stresat (Come-
13 die, SUA 2002) Cu:

Robert De Niro

070) Sărută-mâ, prostule! (s) 
080) Teleshopping 0630 Fiica 
oceanului (s) 09:00 Rebelii 
(s)IOrtO Tonomatul de vacanță 
1130 Cinci minute de cultură 
1145 Pasiuni (s) 1235 EURO 
Dispeceri240 Verdict: crimă I 
(s) 1330 Teleshopping 140) 
Desene animate 14:30 Fiica 

, oceanului (s) 15:00 împreună 
: în Europa 160) Călătorii de su- 
( flet (d) 1635 Sabrina (s) 170) 

Rebelii (s) 18:00 Cavalerii tem
plieri (d) 1830 Auto Club 190) 
Soția lui Lorenzo (s) 20:00 
Dragul de Raymond (s)20:30 
Verdict: crimă I (s) 2130 Jur
nalul TVR 22:00 Jurnalul 

ț Euronews pentru România 
«, 22:15 Impromptu (comedie, 
i coprod., 1991) 00:05 Poduri 

peste ape seci (s) 00:50 Buge- 
i tul meu (r) 01:20 Dragul de 

Raymond (s, r) 01:45 Drumul

C31TO1
> 1445 Teleshopping 150) Mis

terele Planetei Albăstrea (d) 
15:45 Teleshopping 16:00 în 
căutarea inexplicabilului. Partea 
I (d) 1630 ProMotor 170) Un 
tramvai numit dorință (dramă, 

. SUA, 1951) 190) Surorile (s) 
< 2000 Omul invizibil (s) 2200 
( Tată și fiu (thriller, SUA, 1992) 

Cu: Jeff Goldblum, Rosanna 
Arquette, Famke Janssen Sa
muel L. Jackson. 0030 Omul 
invizibil (s, r)

1300 Ora de știri 1405 Mag
azine teritoriale 1500 Imagini 
de viață (s) 1535 Vară aven
turoasă (s) 16:30 12+ 17:00 

; Plaza (s) 17:30 încântare (s)
1830 Știri 1835 Știri econom
ice 1845 Știri regionale 1900 
Povești 1940 Hotelul inimilor 
(s) 2030 Știri, meteo, sport 
21:05 Comoara din Damasc 
21:55 Momente vesele 22:10 
Fâșia moartă (SUA/Canada). 
2300 Vineri seara 2330 Casa 
culturii 24:00 Concerte pe 
vaporul A38 0025 Știri

i

0755 Sport cu Florentina 0600 
Teleshopping 08:35 Sunset 
Beach (s) 0925 Dragoste și put
ere (s) 10:00 Kensky Show 
110) Monica Prezintă Mono- 
ca Puiu 12:05 Teleshopping 
1235 Bani la greu 1330 Tele
shopping 14:00 Sunset Beach 
(s) 1500 Dragoste și putere (s) 
1600 Mutant x (s) 1655 News 
radio (s) 1730 Cash Taxi 1800 
Focus 1900 Documentar 2000 
Dincolo de limite 21:00 Vin
decări miraculoase 2200 Cash 
Taxi 22:30 Trăsniți în NATO 
2300 Adevărata față a lucru
rilor 01OO Mutant X (s)

{ 11:15 Anita (s, r) 12:15 Ama- 
'■ zoana (s) 13:15 Valentina, gră- 

suța mea frumoasă (s) Cu: 
Natalia Streignard (Valentina 
Villanueva Lanz), Juan Pablo 
Raba, Hilda Abrahamz (Olimpia 
Mercouri de Villanueva), Flavio 
Caballero (Juan Angel Vil-

i lanueva) 14:15 Legături de 
1 familie (s) 1530 Jesus (s) 1630

Luna (s) 1730 Poveștiri ade
vărate 1805 Vremea de Acasă 
18:10 Pariul Iubirii (s) 20:00 
Mama vitregă (s) 2100 Cioco-

■ lată cu piper 23:00 Culoarea 
păcatului (s) 000) Legături de 
familie (s)

063007.00 Observator -
Deva (r)

16301645 Știri locale

NATIONAL
10:00 Teleshopping 1100 ‘ 
Naționala de bere. Batalionul 
distracționar (r) 1200 Teleshop
ping 1300 Rebeca (s) Cu: Mar
iana Seoane, Ricardo Alamo, 
Pablo Montero, Victor Cămara. 
Când doi bărbați se îndrăgos
tesc de aceeași femeie urmează j 
necazurile 1430 Detectivi în 
Paradis (s) 1530 Mr. Bean (s) 
1630 Rebeca (serial) 17:30 
Pariul N24 1800 Echipa de 
investigații 1830 24 de ore la 
Național TV 1945 Jara Iu' 
Papură Vouă 2000 Film artis
tic 2200 Film artistic 000) Na
ționalul la 00

07:00 Viața dimineața 0900 
Verissimo 100) Lumea cărților 
10:15 Film artistic (r) 11:15 Cal
endar ecumenic 13:00 Euro- 
maxx 1355 Fan X1350 Jet Set 
1400 Teleshopping 1430 Ma
pamond creștin 1500 Tele
shopping 1550 Calea, adevărul 
și viața (r) 1700 Vis de vacanță. 
Emisiune de turism 1730 Pasul 
Fortunei 1900 Știrile Bl TV Cu: 
Adriana Muraru și Radu Soviani 
1920 Big House (s) 2000 Film 
artistic 2200 Trenul vieții. Gaz
da emisiunii Liana Stanciu. 
2345 Ediția de noapte 000) 
Triumf asupra terorii

08301000 Reluarea emisi-
- unilor din ziua prece
dentă 

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva 

1845-2000 Emisiuni infor
mative

BMF'C
0845 Cinci prieteni în viața 

, de apoi 
11100 Clanul Bau-bau (1) 

1230 Clanul Bau-bau (2)
1 14.00 Fiicele lui McLeod (s) 

1445 Semnul celor patru 
1630 Clanul Bau-bau (1)

- 18,15 Clanul Bau-bau (2) 
20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Lumile lui H. G. Wells 
22.45 Jordan (s) 
2345 Cartograful
01.30 Hamlet.

070) Struț • șanse egale (mag
azin) 0725 Bună dimineața, 
Ungaria I 0755 Mokka (maga
zin) 100) Sodă - joc telefonic 
10:55 Teleshop 1230 Salome 
(SUA) 1330 Asul așilor (Franța) 
1530 Joc 1625 Cărările iubirii 
(Mexic) 17130 Vaporul dragos
tei (Statele Unite ale Americii) 
1830 Anita (SUA 1930 Știri, 
meteo 200) Prieteni buni (s) 
2030 Activ (magazin) 21:15 Ed 
(comedie, SUA 1996). Cu: Matt 
LeBlanc, Gene Ross, Paul 
Hewitt 23:10 Ceva sălbăticie 
(SUA 1986) 0120 Bună seara, 
Ungarii 02:00 Pe urmele in
fracțiunilor (SUA

110) Fungus the bogey man 
(f) 1230 Fungus the bogey 
man (f) 140) Fiicele lui McLeod 
(s) 14:45 Semnul celor patru 
(f) 1630 Fungus the bogey 
man (f) 18:15 Fungus the bogey 
man (f) 200) Fiicele lui McLeod 
(s) 210) Luminile lui H.G. Wells 
(s) Faimosul cercetător, scriitor 
și călător în timp H.G. Wells 
trece încă un prag în acest 
excelent film Hallmark. 22:45 
Jordan (s) 2345 Cartograful (fl 
0130 Hamlet (f) Cu: Blair 
Brown, Campbell Scott 0 dis
tribuție de excepție interpretea
ză nemuritoarea piesă despre 
răzbunare a lui Shakespeare

09.0Q Mangustele prezen
tate de Nigel Marven

10.00 Mega-războaie cu 
fiare vechi

11.00 Confruntarea fiarelor 
12.00 Vânătorii de mituri 
13.00 Secretele aviației 

viitorului
14.00 Lumi dispărute
15.00 Mangustele prezen

tate de Nigel Marven .
16.00 Mega-răzbaie cu fiare*,  

vechi
17.00 Motociclete americane 
18.00 Avioane care nu au 

zburat niciodată
19.00 Tehnologie extremă
20.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
20.30 Clubul de pescuit 

Buena Vista
21.00 Mari oameni de stat 

Și problemele lor
22.00 Mașini extreme
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Corn iWwinlngiri Informațiilor, Nagy Zsolt

• Credite. Banca UniCredit a redus 
dobânzile pentru creditele ipotecare și imo
biliare destinate persoanelor fizice și a mărit 
până la 25 de ani perioada de rambursare. 
In cadrul unei promoții ce va dura până în 
15 septembrie, se vor acorda credite în lei 
sau valută cu dobânzi competitive. (C.P.)

Stăm slab cu 
telefonia fixă• Bilanț. Firmele care aplică reglementările 

cantabile simplificate, armonizate cu direc
tivele europene, cele care nu au desfășurat 
activitate de la data înființării până la 30 
iunie 2005' ori se află în curs de lichidare vor 
depune bilanțurile pe primul semestru până 
la data de 10 august. (C.P.)

Contribuția la sănătate
Deva (C.P.) - Ordonanța de urgei. ă care 

prevede autonomia CNAS accentuează drep
tul asiguratului de a-și alege liber casa de 
asigurări, fără impuneri din jartea anga
jatorilor și fără condiționări legate de domi
ciliu. Actul normativ impune însă o mai 
mare rigoare privind achitarea contribu
țiilor datorate fondului, prevăzându-se 
diminuarea automată a pachetului de ser
vicii medicale de bază în cazul neplății timp 
de trei luni a acesteia. Angajatorii vor fi 
obligați să declare obligațiile de plată pe 
care le au pentru fiecare angajat în parte, 
astfel încât casele de asigurări de sănătațe 
să aibă o evidență nominală a situației 
plătitorilor. Pentru pensionari, scutirea de 
contribuție va fi valabilă doar pentru veni
turile obținute din pensie, iar contribuția Ă 
persoanelor cu profesii liberale sau acti
vități independente nu va mai putea fi în 
nici un caz sub valoarea încasată pentru 
salariul de bază minim brut pe țâră.

ț

Nagy Zsolt e convins că sectorul IT va fi cel mai competitiv

■ Până în 2007, sec
torul informației și IT- 
ului va fi cel mai com
petitiv domeniu.
J.B.: Care este poziția 
României într-o ierarhie 
europeană a comunicațiilor 
și tehnologiei de informații, 
raportat la celelalte țări 
europene, și de cât timp va 
6 nevoie pentru a înlătura 
handicapul țârii noastre în 
acest domeniu?

Nagy Zsolt: în ceea ce 
privește piața de telefonie 
mobilă, în momentul de față 
putem vorbi despre un grad 
de penetrare de 50%.

în paranteză fie spus, acest 
indice se referă la întreaga 
populație a României, ceea ce 
înseamnă că avem aproape 11 
milioane de utilizatori de tele
fonie mobilă. Dacă ne referim 
la Uniunea Europeană, acest 
indice se apropie de 90% în 
majoritatea țărilor, dar sunt 
și țări, cum ar fi Cehia, în

Adidas va prelua până la mijlocul anu- 
, lui 2006 compania de încălțăminte Reebok 
pentru 3,1 miliarde de euro, acordând în 
plus companiei Reebok 20% din piața SUA. 

(Foto: EPA)

Starea avila: căsătorit, doi copii
Studii: Universitatea tehnică din Cluj 
Napoca, Facultatea de Automatică și Cal-, 
culatoare
Specializări: între 1996-2000 a partici
pat la o serie de cursuri pentru tineri 
lideri politici în Ungaria și' SUA 

Apartenența politică: UDMRApartenența politică:

Data nașterii: 21 iunie 1 
Starea civilă: căsătorit, c

Program pentru fermieri

Cartofi 8000-10000

j J J

Ceapă 10000 lei/kg
Pătrunjel 20000 lei/kg
Țelină 5000-10000 lei/bucata
Conopidă 25000 lei/kg
Varză 15000 lei/kq
Roșii 25000-30000 lei/kq
Ardei gras 15000-25000 lei/kg
Fasole verde 10000 lei/kg
Mazăre 60000 lei/kq
Vinete 30000-35000 lei/kq
Dovlecei 5000 lei/bucata
Pere 15000 lei/kq
Prune 15000 lei/kq
Afine 50000 lei/kq
Caise 40000 lei/kg

Societatea Preț Variație

■ Crescătorii de vaci 
din județul Hunedoara 
vor beneficia de con
sultanță în domeniu.
CLAlfa PAS_______________________
clara.pas0ln1ormmedia.ro

Deva - Grupul Român pen
tru Investiții și Consultanță' 
implementează programul 
„Servicii de consultanță pen
tru micii crescători de vaci 
de lapte din județul Hune
doara” în vederea informării 
și instruirii fermierilor pri
vați în vederea trecerii la 
exploatația de tip microfermă 
de creștere a vacilor pentru 
lapte la standardele de cali
tate ale UE. în cadrul proiec
tului urmează a fi elaborate 
materiale privind creșterea 
vacilor pentru lapte, în ve
derea respectării standardelor 
europene de calitate a lap

care procentul sare de 100. 
Totuși, nu putem să spu
nem că stăm chiar foarte 
rău, deoarece rata anuală 
de creștere a acestui indi
cator este de 17-18%.

Până în 2007, la momen
tul aderării în UE, vom 
avea un grad de penetrare 
de 70%, care ne va conferi 
p poziție favorabilă în rân
dul țărilor care au aderat în 
ultimii ani, multe dintre 
acestea situându-se sub 
nivelul nostru.

J.B.: Care este situația în 
cazul telefoniei fixe?

Nagy Zsolt: Problema 
este însă la nivelul tele
foniei fixe, acolo unde stăm 
mai slab, cu un grad de pe
netrare de aproximativ 22%, 
în vreme ce media europeană 
este de peste 40%. Chiar dacă 
telefonia fixă este într-un 
regres vizibil față de cea 
mobilă, pentru multe dintre 
zonele rurale de la noi, tele
fonul fix ar trebui să repre

telui, urmează, de asemenea, 
a fi organizate șase citrsuri și 
seminarii privind creșterea și 
exploatarea vacilor pentru 
lapte, precum și schimburi de 
experiență în România și 
străinătate.
Derularea programului

Programul va mai cuprinde 
demonstrații în ceea ce pri
vește igiena adăposturilor, 
mulsul mecanic și furajarea, 

Știința întreținerii vitelor va fi predată la curs

zinte o soluție viabilă. Sunt 
convins că, la momentul 

• aderării în UE, sectorul infor
mației și IT-ului va fi cel mai 
competitiv domeniu al Româ
niei. Când spun asta mă bazez 
pe faptul că în 2004, la un PIB 
în creștere cu 8%, tehnologia 
informației și comunicării a 
înregistrat un salt de peste 20 
de procente și că, deși indus
tria comunicării și IT-ului are 
doar 50-70.000 de angajați, 
veniturile din acest domeniu 
reprezintă 8% din PIB, res
pectiv circa 4 miliarde 
euro.

de

J.B.: Ce ne puteți spune 
despre posibilitatea de a 
avea alegeri anticipate în 
toamna sau chiar iama 
acestui an?

Nagy Zsolt: Nu pot decât
vă prezint punctul de vedere 
al UDMR în această ches
tiune. Categoric, suntem 
împotriva unor alegeri anti- 

să

precum și un seminar zonal 
privind rezultatele progra
mului în noiembrie. Proiectul 
face parte din programul 
Băncii Mondiale, „Sprijinirea 
serviciilor din agricultură - 
Schema competitivă de gran- 
turi pentru cercetare aplica
tivă și extensie”. Acțiunea se 
desfășoară cu sprijinul RGIC 
SA, Agenției naționale de 
Consultanță Agricolă-Hune- 
doara și GFA Austria. 

cipate, nu considerăm justifi
cată organizarea acestora în 
acest moment.

Țara are acum nevoie de o 
conducere decisă să îndepli
nească toate cerințele pentru 
realizarea aderării României 
la UE în anul 2007. într-o 
perioadă în care ar trebui să 
depunem toate eforturile pen
tru reconstrucția zonelor 
calamitate de inundații, cred 
că ultimul lucru de care avem 
nevoie este o competiție po
litică. în orice caz, dacă nu 
vom reuși să-i convingem pe 
partenerii noștri de guver
nare despre inutilitatea aces
tui gest, este evident că ne 
vom pregăti pentru lupta elec; 
torală. Din acest punct de 
vedere nu avem de ce să ne 
temem, UDMR putând să iasă 
cu fruntea sus în fața propri
ilor alegători, noi fiind con
vinși că ne-am achitat de 
promisiunile făcute electora
tului nostru în campanie.

Cazier fiscal
București (C.P.) - Uni

unea Națională a Patro
natului Român propune 
ca oamenii de afaceri să 
depună la Ministerul Afa
cerilor Externe, lunar, 
cazierul fiscal, a declarat 
Marian Petre Miluț, pre
ședintele UNPR. UNPR 
salută măsura prin care 
Guvernul interzice oame
nilor de afaceri să pără
sească România fără să 
aibă o invitație în prea
labil. „Suntem reprezen- 
tați în afară numai de 
infractori - oameni de 
afaceri care în țară nu-și 
plătesc taxele și impozi
tele, iar afară au un com
portament care ne pă
tează imaginea”, afirmă 
Miluț. Se va face un top 
al oamenilor de afaceri 
corecți, care-și plătesc 
taxele și impozitele.

închidere (îei/acț)(%)
1. SNP PETROM 0.4940 *0,82
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 1,7000 +5,59
3. TO 0,9000 +1,69
4. BRD 11,8000 -1,67
5. IMPACT 0,4700 +6,82
6. AZOMUREȘ 0,2580 +9,79
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,7850 +1,29
8. ROMPETROL

RAFINARE (RRC)
0,1000 +2,77

9. HABER oprit
10. BCCARPATICA 0,5300 +1,92
11. DECEBAL 0,0115 0
Rubrică reafeatl de SVM IFB FINWEST SA DEVA 

i tKtal IMOM/M. W parter (lingi QUASAR), tel.: 221277.
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Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 5 auqust 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 3,4455 2,7988 4,9697

Cursul valutar practicat de băncild din Jeva •
Valută euro dolar liră sterlină ;

C V C V . > e V :
Banc Post 3,4250 3,4700 2,7750 2,8200 4,9250 5,0000 |
BRD 3,4130 3,4930 2,7590 2,8450 4,9000 5,0560 1
Banca Transilv. 3,4305 3,4805 2,7818 2,8318 4,9474 5,0209 1
Raiffeisen Bank 3,4100 3,4900 2,7500 2,8400 4,8900 5,0600 |

I . euBul valii!» nractîcat de casele de schimb valutar din Deva
Star Exchanqe 3,4000 3,4400 2,7600 2,8300 4,8500 5,1200
Herdan Exchange 3,4300 3,4700 2,8000 2,8500 I

...... ..........................  J

clara.pas0ln1ormmedia.ro
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• Titularizări. Nouă posturi, netitularizabile, 
au fost repartizate în urma celei de a treia 
etape a repartizării computerizate, la nivel 
județean, candidaților care au obținut cel 
puțin 5 la concursul de titularizare. 
Următoarea etapă are loc mâine când vor fi 
repartizați cei care au obținut cel puțin 5 și 
solicită suplinire. (R.l.)

Euroinformare județeană
Deva (V.R.) - Astăzi, de la ora 10.00, în 

sala de ședințe a Prefecturii, are loc cursul
de perfecționare profesională, organizat de

Biblioteca Județeană „Ovid 
Densusianu” Deva..în cadrul 
acestuia, Centrul de Infor
mare Europa al județului 
Hunedoara, din Simeria, 
prezintă informații despre

Gabriela 
Marcu

Uniunea Europeană, pro
grame de finanțare euro
peană, birourile de con

siliere pentru cetățeni din Simeria și Călan 
ș.a. în partea a doua a cursului se vor 
reevalua documentele de bibliotecă. De
asemenea, pentru reprezentanții bibliote
cilor din județ, se vor prezenta efectele 
denominării asupra activității lor și modi
ficările Codului Muncii.

„Am trăit s-o 
văd și pe asta!” 
spune cinefilul 
uin imagine, 
citind afișul 
„închis”. Motivul 
închiderii? Con
cediu de odihnă. 
Din păcate cine
matografele 
„Patria” Deva și 
„Flacăra” Hune
doara au preluat 
moda concediilor 
în luna august, nu 
pentru că s-au 
occidental izat. 
Această nedorită... 
premieră cine
matografică 
(devenii nu-și 
amintesc să se 
mai fi întâlnit cu 
o situație similară 
- n.r.) este provo
cată de lipsa per
sonalului și a fon
durilor.

ffato: Traian Mânu)

Festivalul-concurs 
„Cântecele Streiului

Simeria (V.R.) - în data de 14 august, la 
Simeria va avea loc cea de-a XV-a ediție a 
Festivalului-concurs „Cântecele Streiului”. 
Festivalul, organizat de Primăria și Aso
ciația Culturală „Cântecele Streiului”, 
răspunde opțiunilor iubitorilor de folclor.

Fiecare instituție culturală din județ 
poate fi reprezentată în concurs de câte 
un/o solist(ă), cu vârsta minimă de 18 ani. 
Regulamentul concursului mai prevede ca 
fiecare participant să interpreteze câte două.. 
melodii, dintre care una fără acompania
ment. Eventualele partituri muzicale trebuie 
trimise cu o săptămână înaintea concursu
lui pe adresa Primăriei - str. A. Iancu, nr. 
25, iar confirmarea de participare se poate 
face până în 7 august, la aceeași adresă sau 
telefonic la numerele 0254/260005, mobil 
0745/609389. Preseleeția va avea loc în 13 
august.

Bani puțini la cultură

loan Sicoe

■ Peste 6 miliarde de 
lei a dat Ministerul Cul
turii pentru monu
mentele hunedorene.

Raluca Iovescu________________
ratucklovflscuehrformnwdi *.ro

Deva - Cu cele peste 400 de 
obiective - fie că sunt monu
mente istorice, de artă sau 
naturale - Hunedoara se 
numără printre cele mai 
bogate și interesante județe 
din țară. Valoarea deosebită 
a unora dintre acestea a 
determinat și includerea lor 
pe lista Patrimoniului 
UNESCO. Pentru protejarea 
acestora Ministerul Culturii 
și Cultelor a alocat, în anul 
2005, o sumă de 6,5 miliarde 
de lei, mult sub necesitățile

reale ale zonei. „Cea mai 
mare parte a banilor se vor 
îndrepta spre cetățile dacice 
din Munții Orăștiei”, spune 
loan Sicoe, directorul Di
recției de Cultură a județului 
Hunedoara.
Bisericile din lemn dispar

„Din păcate n-am reușit să 
obținem bani câți am fi vrut 
pentru numeroasele biserici 
de lemn de la noi, multe din
tre ele aflate într-un stadiu 
avansat de degradare. Pentru 
multe dintre ele s-ar putea să 
fie prea târziu momentul în 
care banii se vor găsi, 
totuși...”

Printre obiectivele cuprinse 
în bugetul de conservare și 
restaurare se află cetățile 
dacice (la Sarmizegetusa 
Regia au loc lucrări de con

servare), Ulpia Traiana Sar- 
mi-zegetusa, lângă Hațeg (con
servare și lucrări de împrej
muire a sitului arheologic), 
finalizarea lucrărilor de res
taurare a bisericii din Densuș 
(recepția a avut loc). De ase
menea, se vor continua lu
crările de restaurare la Cas
telul Corvineștilor de la Hu
nedoara.

Alte măsuri de conservare 
se vor lua la biserica „Cu-vi- 
oasa Paraschiva” din Lăpuș- 
nic, continuă restaurarea la 
sinagoga din Orăștie, la bi
serica din lemn Dănești din 
Gurasada și la biserica din 
Roșcani. „Noi am făcut o listă 
cu 26 de obiective care ar tre
bui să intre pe 'lista de 
urgențe pentru 2005, dar mi
nisterul nu le-a aprobat pe 
toate”, mai adaugă loan Sicoe.

• Hunedtwr Galeria de 
Arte găzduiește expoziția 
de pictură și fotografie
„S.O.S. Castelul". 
Lucrările sunt realizate de
studenții participanți la 
Universitatea de Vară ce 
se derulează, în acest an, 
la Petroșani și Hune
doara.

« B«vti Galeria de Arta 
„Fofflf»", Expoziția retro
spectivă „Ernest Kovacs și 
elevii săi, după 30 de 
ani". Pe simezele galeriei 
devene sunt expuse 
lucrări de pictură, sculp
tură, tapiserie, grafică, 
ceramică, sticlă, icoane, 
proiecte arhitecturale 
etc., până în 15 august 
2005.______________ .
• Orâffle: Galeria de 
Artă. Expoziție de pictură 
Mircea Zdrenghea.

a Ubrâriâ „Nimbus 
2003"- Deva, Bd. Dece- 
bal, bl. 15, parter, oferă 
noutăți editoriale citito
rilor mici și mari:

- Disney’s - „The Hunch
back, of Notre Dame" este 
o carte pentru copii, cu 
texte în limba engleză și cu 
imagini colorate, cărora le 
corespund ilustrații sonore 
deschise prin clapele de pe 
margine. Prin intermediul 
ei cei mici cunosc povestea 
romantică a lui Quasimo
do, cocoșatul de la Nbtre 
Dame din Paris.
- Bestsellerul 
„Castele" de 
Julie Gar
wood este 
un roman de 
dragoste, 
apărut ca 
noutate pe 
piața de Car
te românească. Romanul e 
„dulce, romantic, captivant 
și fermecător", deci o 
modalitate plăcută de 
petrecere a timpului liber 
într-un week-end.

• Magazinul „Cip Audio 
Video Film" Deva Ulpia 
Shopping Canter, etaj 1, 
deschis inclusiv duminica 
până la amiază.

Cele mai noi și căutate CD- 
uri cu muzică pentru toate 
gusturile.
Pentru copii, la Librăria 
„Nimbus 2003", sunt reco
mandate CD-urile
• Casetele cu filme de 
ultimă oră se pot 
achiziționa sau închiria

UNDE
pentru ca timpul liber să 
fie petrecut confortant, 
după alegerea fiecăruia, 
indiferent de vârstă.
Există filme recente, pen
tru toate vârstele.

• Deva, Cinema „Patria", 
în luna august - închis.

• Hunedoara, Cinema 
„Fladlra" - închis.

• Deva, în Parcul 
„Cetății" puteți petrece 
clipe de destindere în 
mijlocul naturii și, dacă 
vremea permite.

reprezintă un preambul 
al unei drumeții până la 
ruinele Cetății, monu
ment istoric. Pentru a 
vizita Cetatea Devei se 
poate urca cu telecabina 
de la poalele monumen
tului istoric. Stația de ple
care este lângă Stadionul 
„Cetate"._________________
• Simeria, Parcul Dendro- 
logic, cei mai vechi parc 
științific din țară, este 
spațiul cel mai adecvat 
pentru o destindere
totală. Parcul Simeriei 
oferă splendoarea verii. 
Aproape de acesta se

află Villa Dorr care oferă 
hotel, restaurant și bar, 
punând la dispoziție 
diverse forme de agre
ment: călărie, plimbări cu 
barca, planorism (para- 
pantism), drumeții și 
excursii la monumentele 
din împrejurimi.

• Sala Sporturilor Deva
oferă ceior ce vor să 

practice tenis de masă 
sau jocuri de sală, spre, 
închiriere, teren de sport 
în sală - preț 1 mii. lei 
ora și masă de tenis cu 
accesoriile necesare prac
ticării acestui sport la 
prețul de 100 mii lei ora 
la adulți și 50 mii lei ora 
la-copii. Programul de 
week-end al Sălii Spor
turilor Deva este între 
orele 9.00 - 20.00._______
• Bazinul da înot Hune

doara, Zilnic: '10.00 - 
12.00; sâmbătă: 09.00 - 
13.00; 14.30 - 22.00; 
duminică: 09.00 - 14.00. 
Costuri: 60.000 lei -
adulți; 30.000 lei - copii, 
studenți, militari.
• Nou! Baza sportiva în 
zona Stadion Cetate din 
Deva. Destinâtă amato
rilor de fotbal, baza oferă 
condiții speciale pentru 
petrecerea timpului liber 
într-un mod sănătos. 
Facilitățile oferite: - 2 
tefenurr cU gazon artifi
cial pentru tfiinifotbal, 

echipate integral; - sală 
de aerobic; - instalație de 
nocturnă; - vestiare și 
dușuri; - terasă și bar.
• Carpet Bipras Maliye 
Raid, raliul internațional 
tot-teren, ediția a Vl-a se 
desfășoară în perioada 6 
- 10 august pe teritoriul 
județelor Hunedoara și 
Alba, după cum urmează: 

în 6 august - verificări 
tehnice, briefingul con- 
curenților, conferința de 
presă în deschiderea 
ediției; în 7 august - un 
circuit în Poiana Ruscă, 
cu o probă specială de 
195 km; în 8 august - 
plecarea din Deva la 
Alba-lulia.

• Ștrandul din Deva este 
deschis, zilnic, între orele 
8 - 20, iar biletul de 
intrare este de 40.000 lei 
pentru adulți și 20.000 
lei pentru copii. în incintă 
sunt oferite serviciile cele 
mai bune pentru petre
cerea unor ore plăcute în

week-end: terasă, 
terenuri de sport și asigu
rarea materialului folosit 
pentru plajă._______ _
• La Geoaglu, puteți 
petrece un week-end de 
neuitat, pentru că 
stațiunea oferă diverse 
forme de relaxare.

• „Suprema Club", din 
Deva, b-dul N. Bălcescu, 
bl. 12A - parter, oferă, 
zilnic, între orele 9.00 - 
2.00, distracție cu ruleta 
electronică, aer 

condiționat și ventilație, 
cea mai savuroasă cafea 
și satisfacție deplină. Re
zervări: 0254/221220. 
„Aristocrat" - club de 
noapte cu locații în Deva, 
Str. Pescărușului, nr. 42 și 
Simeria, str. Gheorghe 
Doja, nr. 39. Tel. 004 
1723121382.
• „ Bobo's Pub" Deva, 
Str. 1 Decembrie, nr 11, 
oferă devenilor, și nu 
numai, distracții pe cin
ste, cu muzică de ultimă 
oră și DJ dintre cei mai 
apreciați în special de 
tinerii care caută astfel 
de distracții.

• SarmlzegetUM. Pensi
unea Venus (două mar
garete) se află în fru
moasa Țară a Hațegului. 
Este o cabană din lemn, 
construită pe două 
nivele, cu o priveliște 
minunată spre Munții 
Țarcu și Poiana Ruscă.

• Munții Retezat. Au 
unele din cele mai fru
moase priveliști din 
Europa sud-estică. 
Masivul este traversat de 
multe poteci turistice 
marcate pentru amatorii 
de drumeții. Pentru cei 
bine pregățiti există și 
câteva trasee de 
cățărare.
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PESCUIT ........
• Ajutor. Guantumul ajutorului de deces a 
fost stabilit la 940 de lei. Față de anul tre
cut, când în cazul decesului pensionarului se 
acorda 768,2 lei, creșterea este una mai 
mult decât simbolică. (I.J.)

• Purtător de cuvânt. Odată cu noul direc
tor al Casei Județene de Asigurări de

_ Sănătate Hunedoara, instituția are și un nou 
purtător de cuvânt: Ovidiu Bîndea. Bîndea 
este economist, a lucrat la CJAS Hunedoara 
din 1999, iar din 2001 a lucrat exclusiv pe 
relații publice. (IJ.)

Ziua Minerului
Petroșani (I.J.) - Mi

nerii care lucrează în 
subteran vor avea liber 
de ziua lor, la 6 august, 
a decis conducerea Com
paniei Naționale a Hui
lei Petroșani. S-a stabilit 
ca la 6 august să se 
sărbătorească ziua în 
centrul municipiilor Pe
troșani și Lupeni, dato
rită faptului că la 6 
august 1929 a avut loc 
greva minerilor de la 
Lupeni și tot la această 
dată, în 2001, a avut loc 
explozia de la Mina Vul
can, în care și-au pier
dut viata 14 ortaci. în 
plus, ziua are și o sem
nificație religioasă, orto

docșii sărbătorind 
""Schimbarea la fată. 

„Vom primi din partea 
administrației CNH câte 
325 lei, iar 
lucrează la 
190 lei, deși 
are mari
declară Aurel 
vicepreședinte LSMVJ 
și liderul minerilor de la 
Mina Lupeni.

*»•

cei care 
suprafață, 
compania 
datorii”, 

Titel,

Masa 
rotundă
Deva (I.J.) - Direcția 
pentru Agricultură și 
Dezvoltare Rurală 
Hunedoara va orga
niza marți o masă 
rotundă la care vor fi 
invitate filialele 
băncilor comerciale 
din județ care deru
lează credite pentru 
agricultură, afirmă 
Emil Gpvrilă, purtător 
de cuvânt în cadrul 
instituției. „Foarte 
mulți producători 

' agricoli din județ s- 
au plâns instituției 
noastre despre inac- 
cesibilitatea băncilor 
pentru contractarea 
unor credite pentru 
agricultură. Fie s-au 
cerut prea multe 
acte, ftejjrodueătorifO'.i 
nu inddpimesc anu

mite condiții impuse 
sau nu pot gira cu 
bunurile solicitate, ca 
urmare vom organiza 
o masă rotundă cu 
tema „Găsirea unor 
soluții pentru cre
ditarea producăto
rilor agricoli care 
doresc să investească 
în agricultură", mai 
spune Gavrilă.

Exploatarea Minieră Lupeni a avut loc 
la 6 august 1929 greva minerilor. în 
momentul de față mina înregistrează cele 
mai puține disponibilizări de personal.

(Foto: Ina Jurcone)

Pașapoarte de urgență
Deva (I.J.) - Pașapoartele în regim de 

urgentă vor fi eliberate în 3 zile de la data 
depunerii cererii de eliberare, iar cetățenii 
români aflati în situații deosebite benefici
ază de scutirea plătii taxei consulare. în ceea 
ce privește documentele care urmează a fi 
stabilite prin ordin al ministrului Adminis
trației și Internelor - înscrisuri care vor fi 
prezentate de români la ieșirea din tară - vor 
fi luate în considerare cerințele autorităților 
statelor din spațiul Schengen. Pentru evi
tarea întârzierilor în emiterea pașapoartelor 
pentru românii domiciliati în străinătate, s- 
a stabilit ca pașa poartele lor să poată fi eli
berate la sediul Direcției Generale de Pa
șapoarte și la serviciile publice comunitare 
pentru eliberarea și evidenta pașapoartelor 
simple și prin mandatar, cu procură specială 
autentificată în străinătate de misiunea 
diplomatică sau oficiul consular.

t a avut loc 
în centrul 
municipiului 
Petroșani un con
curs sportiv la 
care au partici
pat mai mulți 
motocicliști din 
tară. Mani
festarea a făcut 
parte dintr-un 
turneu de pro
movare a unei 
băuturi nealcoo
lice și a fost ase
zonată cu mân
care gătită în 
mijlocul parcului 
de motociclete de . 
un bucătar de 
campanie, între 
stabilirea ticu
lui realizat de 
con-curenți și 
odihna celor care 
și-au încheiat 
deja turul.

(Foto: Ina Jurcone)

Hunedorenii - locul II la cădeți
formă de învățământ militar 
candidează tineri din toată 
țara.

■ Opt tineri hune- 
doreni au fost admiși la 
instituțiile militare de 
învățământ.

Iha Jurcone______
ina.jurcone@lnfonnmedla.ro

„în instituțiile militare de 
învățământ simt admiși tineri 
selecționați ce sunt dotati cu 
un potential intelectual foarte 
bun, au o condiție fizică exce
lentă, au fost declarați apți la 
un set de teste psihologice 
dificilei.și sunt înzestrați cu 
motivgțjile, aptitudinile și 
calitățile specifice mediului 
militar.

Consider că acest loc II, 
consecutiv în topul national,

Potrivit sursei citate, aces
te rezultate sunt mulțumi
toare, deoarece în fiecare

I!

Lt. col. Nicolae Dincă

Deva - între absolvenții de 
gimnaziu intrați la Colegiul 
Militar „Mihai Viteazul” din 
Alba Julia, cei mai mulți

W. la aMfirsa în învățământul,
T_^----------------^.y. |£.fifiwtrU^ețQj^lOstrlli -

arată valoarea deosebită a 
tinerilor noștri. Practic, am . 
fost devansați de județul Cluj, 
iar locul II U împărțim în 
mod egal cu județul Alba”, 
precizează lt. col. Nicolae 
Dincă, șeful Oficiului Infor
mare - Recrutare Hunedoara.

El «...........................
o itiftreei s*.  numă^â D»»na Qjp- 

conu (Vulcan), • Georgiana 
Daniela Lupulescu (Petrila) și 
Carol Andrei Kovacs (Pe
troșani), dar și Ciprian Mol- 
doveanu (Călan), Dan Borza 
(Grăștie), Alexandra Bejinaru 
și Liviu Fechete (Hunedoara) 
și Aurel Tămă-șiloni (Hațeg).

■ 1
J

CJAS își schimbă gândirea
■ Nerespectarea obli
gațiilor contractului-ca- 
dru e pentru directorul 
CJAS de neconceput.

Ina Jurcone______
lna.jurcone@lnfomimedla.ro

Deva - La doar trei zile de 
la învestirea în funcție, lu
crurile au luat o altă întor
sătură la Casa Județeană de 
Asigurări de Sănătate Hune
doara. Adică în direcția spe
cificată de prefectul Vladu, la 
învestirea în funcție a noului 
director al instituției, Victor 
Leu: „transparentă și corecti
tudine în relațiile cu publi-

cui”. Dacă prioritar pentru 
noul director este transpa
renta datelor oficiale în ceea 
ce privește sumele alocate far
maciilor și spitalelor, ur
mează „ca prin Corpul de 
Control și Audit să se con
state dacă au existat și fapte 
în neconcordanță cu legea”, 
afirmă Victor Leu.

Toate farmaciile din județ 
vor prezenta Casei o situație 
conform căreia se vor stabili 
sumele pe care Casa le va 
deconta și se vor întocmi con
tracte. „Consider că neres
pectarea obligațiilor din con
tract pe care le putem con
stata cu ocazia controalelor 
efectuate de organele abilitate

este una din cele mai grave 
situații. Contractele vor fi 
reziliate în termen de 10 zile 
și se va înceta colaborarea cu 
partea care nu a respectat 
contractul, iar sumele virate 
suplimentar vor fi recupe
rate”, declară Victor Leu.

Directorul CIAS, Victor Leu

I

Comunicat
Deva (I.J.) - Potrivit 

unui comunicat emis de 
Prefectura Hunedoara, 
până la 6 august între
gul județ va fi traversat 
de ploi care vor depăși 25 
1/mp și izolat 50 1/mp. 
Pentru luarea măsurilor 
ce se impun s-a dispus 
instituirea serviciului de 
permanență la toate pri
măriile din zonele de 
risc în caz de iminentă 
a producerii unor si
tuații de urgentă (în con
formitate cu prevederile 
Ordinului ministrului 
administrației și inter
nelor nr. 736/2005.

Deva (I.J.) - Una din ca-rac- 
teristicile sumbre ale peri
oadei de tranziție o constitu
ie munca fără forme legale, 
un fenomen extrem de nociv 
cu consecințe sociale și eco
nomice.

Ca urmare, Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Hune
doara a desfășurat o cam
panie în domeniul relațiilor 
de muncă în construcții.

„Practic, au fost controlați 
1578 de agenți economici, din 
care 272 angajatori au fost 
depistați și sancționați pentru 
folosirea forței de muncă fără 
forme legale. Mai mult, 392 de 
persoane au fost depistate 
fără forme legale de angajare,

Horea 
ITM

secu-

din care 21 femei și patru 
tineri sub 18 ani. Amenzile 
aplicate de inspectorii noștri 
se cifrează la peste 440.000 lei 
noi”, declară Iacob 
Rațiu, inspector-șef 
Hunedoara.

Nici în domeniul
rității și sănătății în muncă 
nu s-au descoperit prea multe 
cazuri pozitive. „Și în acest 
domeniu s-au acordat a- 
menzi de 411.000 lei noi în 
urma celor 4180 de deficiente 
constatate. în acest sens, am 
sistat activitatea a cinci soci
etăți, s-a oprit activitatea la 
11 locuri de muncă și activi-’ 
tatea a 39 de echipamente 
tehnice”, mai spune Rațiu.

un grup de francezi este găzduit de reprezentanți ai 
fostului ansamblu folcloric „Rusca” din Deva. Erin 
mijlocirea acestora, ansamblul a efectuat tte-B lungul' 
anilor mai multe turnee în Bretania. . ,

: (Fotor Ina Jurcone)

mailto:ina.jurcone@lnfonnmedla.ro
mailto:lna.jurcone@lnfomimedla.ro
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• Metro. Autoritățile județului se arată 
deschise pentru ca lanțul de magazine 
Metro să-și deschidă un spațiu comercial și 
la Deva, în zona Sântuhalm, a declarat pre
fectul Cristian Vladu. Propunerea a fost fă
cută cunoscută și ambasadorului Germaniei, 
mai ales că rețeaua de magazine aparține 
unui om de afaceri german. (M.S.)

• Audiențe. Peste 200 de persoane au 
solicitat audiențe lă cabinetul senatorului 
Viorel Arion (PNL), de la începutul mandatu
lui de parlamentar al acestuia. Majoritatea 
solicitărilor se referă la obținerea unui loc de 
muncă sau a unei locuințe. (M.S.)

Instruit e pentru primarii PD

Tiberiu Stroia_______________
tiberitf.stroiaeinformmedia.ro

Oândind momentul optim în care jumătate 
I dintre românii aflați în putere stăteau 

toropiți de căldură la umbra copacilor scăpați 
nedefrișați. Guvernul a scos de la ciorap 
ideea majorării TVA-ului. Și pentru că toate 
lucrurile din lumea asta trebuie să aibă o 
explicație, nouă ne-au servit-o pe aia cu lipsa 
banilor la bugetul statului. De parcă noi am fi 
vinovați de inundații, de proasta gestionare a 
banilor, de tunurile de mii de miliarde date 
de alții și acoperite din banul public.

țara in care 
poporul plătește

■ Autoritățile locale nu 
cunosc modul de 
scriere al unui proiect 
finanțat de UE.

Geoagiu (M.S.) - Primarii 
din județ, membri ai PD, s-au 
întâlnit ieri, la Geoagiu, pen
tru a participa la o instruire 
pe tema modului de în
tocmire a proiectelor pentru 
care se solicită finanțare din 
partea UE. Reuniunea a avut 
loc la inițiativa deputatului 
Monica Iacob-Ridzi, pentru 
pregătirea acțiunii fiind dis
tribuite primarilor ches
tionare pentru identificarea 
problemelor cu care se con
fruntă administrația locală. 
Instruirea participanților a 
fost asigurată de specialiști în 
domeniu.
Chestionare

„Am dorit să cunoaștem 
cât de mult au afectat, inun
dațiile din acest an, locali
tățile județului. M-am gândit 
cum pot fi ajutați toți pri
marii din județ și începem, 
firesc, cu cei ai PD. Ei vor fi 
instruiți asupra modului în

care pot obține fonduri ne
rambursabile, prin proiecte 
depuse în baza unor pro
grame de finanțare ale UE”, 
a spus deputatul Monica 
Iacob Ridzi. Potrivit parla
mentarului PD, există opor
tunitatea accesării de fonduri 
Sapard pentru repararea po
dețelor, unde jumătate din 
bani sunt asigurați de UE. în 
cel mai scurt timp vor putea 
fi obținute sume de bani pen
tru repararea drumurilor fo
restiere.
Proiecte europene

în opinia deputatului PD, 
autoritățile locale nu cunosc, 
cu exactitate, modul în care 
trebuie scris un proiect cu 
finanțare europeană, în așa 
fel încât acesta să acumuleze 
numărul maxim de puncte și 
să devină eligibil. Monica 
Iacob Ridzi a adăugat că, în 
urma chestionarelor comple
tate de primari, se va putea 
întocmi o strategie pe termen 
mediu și lung astfel încât să 
poată fi stabilite măsurile și 
programele ce ar putea asigu
ra finanțări pentru proiectele 
autorităților locale. Monica Iacob Ridzi (Foto: Traian Mânu)

QJentru că, în fond și la urma urmei, nu
I cred că lacubov sau Tender au băgat 

banii în buzunarele unuia dintre contribuabili. 
De aceea, ar trebui să fim întrebați dacă sun
tem de acord să plătim banii furați din buget 
de cei aflați mână-n mână cu Puterea și înde
sați în conturile din străinătate. Mai ales că 
din toată povestea aia trâmbițată de Băsescu, 
cu RAFQ care e JAFO, nu s-a ales nimic. Dar 
ce mai contează când în România se găsesc - 
întotdeauna fraierii care să plătească. Pentru 
simplul motiv că românii au impresia că statul 
are dreptul să ceară fără să dea socoteală 
nimănui.

Când de fapt lucrurile ar trebui să fie cu 
totul altfel. N-au decât să-și acopere găurile 
din buget cu banii de la cei care i-au furat! Și 
să ne mai lase cu teoriile în care nici măcar 
ei nu cred!

I

Ambasadorul Germaniei în 
vizita la Deva

Deva (M.S.) - Atragerea de investiții ger
mane în județul Hunedoara, oportunități de 
privatizare ale unor firme, construcția 
autostrăzii și a aeroportului de la Săulești 
au fost câteva din temele discuțiilor pur
tate ieri, la Deva, între autoritățile județului 
și ambasadorul Germaniei, Wilfried Gruber. 
Ținând cont de faptul că aeroportul va fi 
realizat în baza unui parteneriat public-pri- 
vat, prefectul Cristian Vladu l-a rugat pe 
oaspetele german să identifice un partener 
vjabil și serios care ar putea investi în con
strucția obiectivului menționat

Ambasadorul Germaniei în dialog cu prefectul

• Prefectura Județului Hunedoara:
Cristian Vladu, prefect 11.00-14.00

• Ptimârta Municipiului Deva:
Laufa Sârbu, secretar 08.00-10.00

• Rimiria Municipiului Hunedoara:
Nieolae Schiau, primar începând cu ora 09.00

• Poliția Municipiului Hunedoara:
Gomlsar Costal Cozac, adjunctul șefului PoRției. Munici
piului Hunedoara 4 00-16.00

Triste rău. Nu prea 
îîi mă pricep eu la 
chestiile astea, dar nu 
e o treabă bună.
Dacă se majorează 
TVA-ul, cresc și pensi
ile? Nu!!? Atunci e de 
rău. Ar trebui să mai 
dea ceva bani la 
pensionari că noi 
nu ne mai putem 
descurca. - .
Petre DrSgan,
58 DE ANI

Nu pot să cred că se 
revine la un TVA 
care a mai fost. Au 

nevoie ltf bani și nu 
mai știu de unde să-i 
scoată. Așa că cer 
iarăși de la noi. Și, 
odată cu creșterea 
TVA-ului, toate se vor 
scumpi. Numai salari
ile noastre nu mai 
cresc.
Dumitru Ralu,
35 DE ANI

UMom
HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. 
George Enescu, nr. 14. ©-» 717659. 
Farmacia „Gtean Line", non-stop, Bd.
Republicii, rir. 8 ©-» 748199.
Farmacia .Amica", str. GeorgeEnes-“ 
cu, nr. 7. ©-+ 713045.
DEVA
Farmacia „Senslblu", non stop, str.
Victoriei, nr. 1. ©-» 222380.

■*  yrajorarea TVA-ului 
IVlînseamnă scum
piri. Noi, pensionarii, 
ne-am săturat de 
scumpiri. în cam
panie, Alianța a 
promis că vor reduce 
TVA-ul la 16%. Acum 
vorbesc de majorare. 
Cine l-a ales pe Băses
cu nu are decât să se 
spele pe cap cu el. 
Gheorghe Hulub3,
73 DE ANI

Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, 
Piața Victoriei, nr. 29. ©-» 211616, 
224488.____________ _______________
Farmacia „Tacdmi - Humanltasll", 
str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ©-» 
211949.
orAștie
Farmacia „Oros", sâmbătă, orele
8.- 20 duminică, orele 8 - 14, str. N.
Bălcescu, nr. 7. <©-» 240976.
PETROȘANI
Farmacia „Piață", non-stop, str.
Avram lancu, nr. 5
BRAD
Farmacia „Remedia", sâmbătă și 
duminică, orele 9-13, str. Avram 
lancu, nr. 48. ©-» 612887.

xtu sunt de acord cu 
1N majorarea TVA- 
ului. Am o pensie de 
1.500.000 de lei și abia 
mă descurc. Majoră
rile înseamnă scum
piri. Și toate se vor 
reflecta asupra celor 
cu salarii mici. Noi 
suntem cei care sufe
rim. Dar asta nu 
interesează pe nimeni. 
IRINA,
70 DE ANI

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. 
Koqălniceanu, zilnic 8-20
Cabinet medical individual STOMATO, 
dr. Dumitru Gudea, Călan, Str. Inde
pendenței, 18A. ©-» 731509.
Cabinet Stomatologic, dr. Chiș Matei, 
dr. Crâciunel Adlnel&Elena, Hune
doara, str. Avram lancu, nr. 9. ©-» 
0744-556016,_ _ _ . _
Cabinet Chirurgie maxllo-facială.dr. 
Zuberecz Richard, Hunedoara, Piața 
Eliberării, nr. 5. ©-» 717686.
Cabinet dr. Bâldea Eugenia, Orăștie, 
Str. 1 Mai, nr. 1. ©-♦ 242461.

Eun lucru care va 
aduce scumpiri.

Există probabil și 
interese politice la 
mijloc. S-au obișnuit 
să ceară bani de la 
popor. Fără să se 
gândească că 
nimeni nu mai I
are de unde plăti.

Crina Dobre,
36 DE ANI

Accident
Deva (M.S.) - Uiț băr

bat de 73 de ani, din în- ■ 
torsura Buzăului și-a ' 
pierdut viața, în urma 
unui accident de circu
lație, pentru că a traver
sat DN7, în Deva, prin loc 
nepermis. Victima a fost 
lovită de o autospecială, 
condusă de un devean.

Ia CUVitQU. și câștigi în fiecare vineri!
Află cum poți câștiga:
• Decupează și completează talonul de 
concurs publicat vineri în ziar.
• Depune plicul în urnele speciale 
Cuvântul liber, din Deva, vineri, sâm
bătă, duminică și luni sau la sediul 
redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, 
nr.37 A.
• Poți să ne trimiți plicul prin poștă: 
Cuvântul liber, C.P. 3, O.P. 1, Deva.
• Extragerea norocoșilor câștigători va 
avea loc miercuri, 10 august 2005, la se
diul redacției Cuvântul liber.

• Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în paginile ediției de joi, 11 august a.c.

• 3 premiix 1.000.000 lei 
(100 lei noi)

Informații suplimentare se pot obține 
la telefon 0254-211.275.

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

................................ - ........—
i Talon de concurs - 5 august 2005
i Nume_____________________ Prenume__________ ____________

Adresă_________________________________________________________
i Telefon_______________________E-mail____________________________

E2E3 cuvÂw I
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tiberitf.stroiaeinformmedia.ro


Galeria - împotriva lui Sabău

• Eveniment trist. Cu două zile înaintea 
primei etape a Diziei A, antrenorul secund al 
Jiului, Lulu Homan, împreună cu jucători și 
tehnicieni, și-a condus soția pe ultimul drum. 
Cel care i-a format pe Martin Tudor, 
Dumitru Hodoboc și Cătălin Mulțescu a 
declarat că, totuși, va fi prezent vineri alături 
de echipă. (V.N.)

A

• Arbitri puțini. La Adunarea generali de 
alegeri a AJF Hunedoara care s-a desfășurat 
recent, s-a spus că în județul Hunedoara nu 
există suficienți arbitri de centru. De aceea, 
probabil vor fi cazuri în care un arbitru să 
oficieze și două meciuri într-o zi. (V.N.)

■ Actualul tehnician al 
bistrițenilor astăzi va fi 
huiduit la meciul cu Jiul 
Petroșani.

Valentin Neagu_______________
vaientio.neaguelnformniedia.ro

Petroșani - Deși campiona
tul Diviziei A la fotbal începe 
abia astăzi, polițele încep să 
fie plătite. Unele dintre ele, 
chiar la Petroșani. „Vineri 
vom scanda nu împotriva 
Gloriei Bistrița, ci împotriva 
lui Ovidiu Sabău. Dar, deo
camdată, mai trebuie să 
punem la punct ultimele deta
lii pentru meciul cu Bistrița” 
- a declarat Costel Grigore, 
șeful galeriei minerilor.

Acest lucru înseamnă că 
meciul de astăzi dintre Jiul și

Gloria Bistrița a mobilizat 
importante forțe locale și nu 
numai. Suporterii din vale au 
declarat că vor pregăti un 
spectacol cum nu s-a prea 
văzut prin partea locului.
Fanii au sprijinit clubul

Pe stadion, zi lumină, ei au 
confecționat mai bine de 100 
de steaguri în culorile clubu
lui. Fanii au fost sprijiniți de 
conducerea clubului, dar au 
scos și bani din bzunare pen
tru a face un spectacol care 
să ducă efectiv pe Jiul la pri
ma victorie în acest nou an 
competițional. Noul tehnician 
al Gloriei i-a supărat foarte 
tare pe fanii Jiului de pe vre
mea când era antrenor la Gaz 
Metan Mediaș și nu îl „uită 
pe veci că în sezonul trecut 
i-a jignit pe mineri și i-a

acuzat de multe nedreptăți.» 
Vom crea o atmosferă care să 
îi taie respirația” - a mai spus 
șeful galeriei. Antrenorul 
principal al fotbaliștilor din 
Vale s-a întâlnit la stadion cu 
fanii echipei și le-a declarat 
că vrea să facă din Jiul o 
echipă performantă cu aju
torul tinerilor. Tocmai de 
aceea, le-a cerut să fie alături 
de echipă, chiar dacă la 
început nu vor fi rezultate 
spectaculoase.

Palmaresul celor două echi
pe în meciuri directe: Jiul - 
Gloria: Primul meci 1-3 la 
Petroșani (09.12.1990). Scor 
maxim 0-5 la Bistrița (1991) și 
la Petroșani (1997). Ultimul 
meci câștigat de Gloria Bis
trița la Petroșani: 5-0 
(02.08.1997) Arbitri: Alexan
dru Tudor (central) - Nicolae

Marodin, Florin Stănescu 
(asistenți) - Viorel Sandu (re
zervă) Observatori: Alexan
dru Boc, Gheorghe Constan
tin. Iată și ultimele modificări 
în echipa „minerilor”

Sosiri: Clăudlu Drăgari, Slin llin, 
Szatolcs Berenyi - toți Slnamo, 
ionică Marinieă, Giprian Binu, 
Răzvan Iliescu, Mircea Gheorghe, 

. Florin Boicluc - toți de la Unirea 
Focșani, Ovidiu Vezan - Unirea 
Sânnicolau Mare, Mihai Dedu - 
Fc Brașov, Cătălin Petre, Radu 
Gozma - Inter Gaz București.
Plecări: Răzvan Fritea, Gabriel 
Apetrei - ambii la Univ. Craiova, 
Ciprian Luca - Pandurii, Nicolae 
îorga, Flavius Boroncoi, Cornel Iri
na, Alex lliuciuc, Ovidiu Panaites- 
cu, Ion Dumitra - Fc BThpr.

Formula 1, redivivus
București (V.N.) - Foștii campioni mon

diali de Formula 1, Emerson Fittipaldi, 
Alain Prost și Alan Jones, revin la volanul 
unor bolizi în cursele unui nou circuit, 
Grand Prix Masters, rezervat piloților ve
terani. Prima cursă a acestei competiții, 
care oferă 16 mașini identice ce pot atinge 
viteze de 320 km/h, este programată la 
Kyalami, Africa de Sud, pe 13 noiembrie. 
Printre participanți se numără piloți de 
renume precum italienii Ricardo Patrese, 51 
de ani, și Andrea de Ceasaris, 46, suedezul 

X Stefan Johansson, 48, francezul Rene 
r Arnoux, 57, olandezul Jan Lammers, 49. 
j Organizatorii circuitului sunt în discuții și 
f cu britanicul Nigel Mansell, campionul 

mondial de Formula 1 din 1992.

Motocros mondial în 
județul Hunedoara

retușuri la Stadionul Olimpic din Helsin
ki. Ieri se făceau ultimele pregătiri pentru 
Campionatele Mondiale de atletism care se 
vor desfășura între 6 și 14 august a.c.

(Foto: EPA)

Deva (V.N.) - Revenim 
astăzi pentru a vă reaminti 
câteva chestiuni legate de 
Raliul Internațional Tot - 
Teren Carpat Express, ediția 
a Vl-a, pentru a preveni unele 
accidente nedorite pe traseele 
din județul Hunedoara. în 
acest sens, vă prezentăm pro
gramul competiției: sâmbătă, 
6 august, Deva, verificări 
tehnice; duminică, 7 august, 
circuit, Deva - Deva, prin 
Munții Poiana Ruscă, cu. o 
probă specială de 195 fâs; 
luni, 8 august, Deva - Alea 
Iulia, cu o probă de 175 de km 
prin pitorescul ținut al 
moților crișeni.
Restricții de

ntrucSi
culație de sâmbătă le-am pu
blicat, astăzi vi le prezentăm

pe cele de duminică. Așadar, 
locuitorii din localitățile 
Groș, Ciulpăz, Arănieș, Cer- 
băl, Feregi sunt solicitați să 
nu circule pe DC 115, între 
orele 8 - 11. Locuitorii din 
Poiana Răchițelii și din Fe
regi să evite deplasările pe DJ 
708, între orele 8,15 -11,15, iar 
cetățenii din Poiana Răchițe- 
lii au obligația să țină închise 
animalele în curți, să supra
vegheze atent copiii și bă
trânii și să evite orice depla
sare pe ulița centrală și pe 
drumul spre Feregi. Cetățenii 
din Poiana Răchițelii și cei de 
la grupurile de case de pe V. 
Răchițelii și de pe V. Runcu-

rirmilxHp ; lui nu trebuie să circule pe 
SfeST 8^^»' pe OF Run-

restr^LUt ne j i bmui și arumul de creastă 
spre Vadu Dobrii, între 8,15 - 
11,30.

.___________________ ■ ■________________ .

Vor fi trasee foarte dificile (Fota: arhivă)

IULIUS MALL TIMIȘOARA-
CEA MAI M ARE

PROVOCARE PENTRU ÎMPĂTIMIȚII CUMPĂRĂTURILOR 
ȘI DISTRACȚIEI DIN VESTUL ȚĂRII

Raliul Romaniacs anulat
Petroșani (V.N.) - Etapa a patra a Raliu

lui enduro Redbull Romaniacs, secțiunea 
profesioniști, a fost anulată, ieri, după 
primul punct de control, aflat în Munții 
Parâng, din cauza condițiilor meteorolo
gice nefavorabile. Etapa trebuia să se 
desfășoare între Petroșani și Sibiu, pe 
lungimea a 220 de kilometri, pentru sec
țiunea profesioniști, respectiv 205 kilometri 
pentru cea rezervată echipelor. Apa a intrat 
în sistemele de poziționare prin satelit 
(GPS) ale competitorilor făcând imposibilă 
orientarea concurenților și implicit contin
uarea cursei.
Ploaie torențială

Ceilalți concurenți, de la secțiunea echipe, 
care au luat startul cu o oră mai devreme 
și au trecut de primul punct de control, au 
fost opriți la primul punct de realimentare. 
Concurenții vor continua drumul până la 
Sibiu pe șosea, o decizie finală urmând a 
se lua după sosire. Cu o oră înainte de star
tul etapei, programat la ora 8.00, în 
Petroșani, a început o ploaie torențială. 
După aproximativ patru ore ploaia s-a oprit, 
dar traseul devenise impracticabil.

La sfârșitul lunii septembrie îșî va des
chide porțile cel mai modern mail din 
România - lulius Mail Timișoara.
Ca și concept, centrul comercial de tip mail este în 
prezent definit ca fiind cel de-al treilea dintre cele mai 
vizitate locuri, după casă șl serviciu.
lulius Mali Timișoara reprezintă un proiect unic pentru 
România din mal multe motive. Unul dintre acestea este 
legat de faptul că este primul mail din țară construit „de 
ia zero”, nebazându-se pe structuri existente. Astfel a 
existat posibilitatea de a se adapta cu ușurință la 
solicitările colaboratorilor. De asemenea, ritmul de 
ridicare a construcției poate concura oricând la o 
întrecere de viteză - 83000 metri pătrați construiți în 
mai puțin de un an de zile. O premieră pentru România 
este șl structura metalică de 523 de tone șl 2115 metri 
pătrați, aidoma unei uriașe cutii, suspendată la 20 de 
metri, care va adăposti fast-food-urile din mail.
Tot o noutate va fi și parcul care se construiește lângă 
lulius Mail. Acesta va fi amplasat pe un mic deal, înalt de 
mai bine de patru metri. întregul proiect al parcului a 
fost realizat de un cunoscut peisagtst italian, Mario 
Cacclari. Vizitatorii se vor bucura de „grădinile suspend
ate”, fântâna arteziană de mari dimensiuni, cascade și 
două piațete, izolate acustic, una pentru audiția de CD- 
uri șl cealaltă pentru proiectarea de videcclipuri. 
Alegerea florilor, arbuștilor șl copacilor a fost făcută 
astfel încât pe parcursul diverselor anotimpuri să se 
obțină efecte cromatice deosebite. Conceput ca un 
spațiu pentru cumpărături și distracție,

luli&is Mai! Timișoara se va adresa întregii familii 
impresionând prin faptul că integrează noțiunile de 
shopping, entertainment și dining.
"Oferta extrem de generoasă pentru cumpărături și 
distracție pe care o oferă IULIUS MALL Timișoara acoperă
absolut toate gusturile și buzunarele. Oricine va veni la 
mail își va dori să revină”, a declarat domnul Iulian 
Dascălu, președintele companiei lulius Group.
în ceea ce privește shopping-ul, în cele peste 200 de 
magazine vor fi prezente cele mai importante și 
cunoscute firme naționale și internaționale, printre 
brandurile care au decis că trebuie să se regăsească aici 
numărându-se Adidas, Azzaro, Bam Boo, Balizza, Bata, 
Bigotti, BSB Fashion, Cellini, Elegance, Follie-Follie, 
Guess, Jolidon, Kenvelo, Lee Cooper, Lotto, Nike, Mango, 
Motiv I, Media Galaxy, O’Neill, Polo Garage, River Woods, 
Sara Blu, Seven Hill, Ștefanei, Triumph, The Body Shop, 
etc.
Spațiile de distracție și de petrecere a timpului liber vor 
fi deosebit de generoase: piscină, patinoar, perete de 
alpinism, cinematograf multiplex, centru de întreținere 
și sport, jocuri electronice, jocuri de amuzament. S-a 
acordat o atenție deosebită șt copiilor, în cadrul mall-ului 
existând un spațiu special amenajat pentru activități 
specifice acestora și chiar o grădiniță.

Echipa de la lulius Mali este pregătită să 
dovedească oricui că la Timișoara, in cel 
mai mare mail din vestul țării, 
cumpărăturile devin o distracție.

RECLAMA
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• Suspendare. Comisia de disciplină a Fe
derației Române de Fotbal a stabilit ca 
jucătorul Glaudiu Niculescu să fie sancționat 
cu o etapă suspendare și cu 130 RON (lei 
noi) penalitate financiară, pentru cele două 
„gelbene" primite în Supercupă.(MF)

• Stagiu. Real Madrid, vice-campioana 
Spaniei la fotbal, se află de miercuri în Aus
tria pentru un stagiu de pregătire până pe 
13 august, cu noul său recrut brazilian Julio 
Baptista, fundașul englez Jonathan Wood
gate și cu portughezul Luis Figo.(MF)

Greu de găsit
Santos (MF) - Fostul 

jucător brazilian Pele a 
apreciat, miercuri, că va 
fi greu ca în campiona
tul brazilian să se gă
sească un înlocuitor 
pentru Robinho (foto), 
atacantul transferat de 
la Santos la Real Ma
drid. „Va fi dificil să se 
găsească un înlocuitor 
pentru Robinho, cu ace
eași carismă și același 
joc. în viitor, Brazilia va 
mai avea jucători care îl 
vor putea înlocui, dar 
pentru moment aceștia 
nu există”, a declarat 
Pele. Pele susține că lui 
Robinho îi va fi destul
de greu să se adapteze la 
fotbalul european. „Ro
binho, asemenea lui Ka
ka și Ronaldinho, va 
avea unele probleme de 
adaptare la fotbalul eu
ropean. El nu știe nici 
măcar dacă va fi titular
la Real. Dar are șansa 
de a conta pe un antre

și pe persoa
ne pe care 
le cunoaște, 
cum ar fi 
Ronaldo”,

nor brazilian

Alou Diarra

Suspendați 
Lens (MF) - Jucătorii 
Alou Diarra și Benoit 
Assou-Ekotto nu vor 
evolua în meciul pe 
care echipa RC Lens 
îl va disputa în com
pania formației CFR 
Cluj, în manșa întâi a 
finalei Cupei UEFA- 
Intertoto, deoarece 
sunt suspendați pen
tru cumul de car
tonașe, informează 
site-ul oficial al 
grupării franceze. 
Diarra și Assou-Ekot
to au primit al doilea 
cartonaș galben, 
miercuri, în manșa 
secundă a semifi
nalelor Cupei UEFA- 
Intertoto cu VfL 
Wolfsburg, meci 
câștigat de RC Lens 
cu scorul de 4 - 0. 
Câștigătoarea acestei 
întâlniri se va califica 
în primul tur al Cupei 
UEFA programat pe 
15 septembrie (tur), 
respectiv 29 septem
brie (retur).

Diniță (d) a marcat miercuri unul dintre golurile Stelei în meciul cu Shelbourne. (Foto: epa)

Protasov, mulțumit de echipă
■ Roș-albaștrii s-au ca
lificat în turul trei pre
liminar al LC după 
4 - 1 cu Shelbourne.

București (MF) - Antreno
rul ucrainean Oleg Protasov 
a declarat că este mulțumit de 
victoria obținută de Steaua în 
fața formației Shelbourne FC, 
scor 4 - 1, în manșa secundă 
a turului doi preliminar al Li
gii Campionilor, rezultat care 
i-a adus calificarea în turul 
trei preliminar al competiției. 
„Sunt mulțumit că am câști
gat și ne-am calificat. Știam 
că nu va fi ușor, chiar așa a 
fost. Puteam să închidem jo
cul mai repede, dar este bine 
și așa. L-am schimbat pe Vic- 
toraș Iacob, pentru că la pau
ză a avut febră și a vomitat. 
Nu comentez deciziile arbitru
lui legate de eliminări, însă

împrumutat la Getafe
Madrid (MF) - Cotidianul AS susține că 

fundașul Cosmin Contra va fi cedat, în se
zonul viitor, de gruparea Atletico Madrid la 
formația Getafe, la care evoluează și Gheor- 
ghe Craioveanu. Potrivit AS, Cosmin Con
tra va fi împrumutat în urma unui acord 
de principiu realizat între președintele gru
pării Getafe, Miguel Angel Torres, directo
rul general de la Atletico, Miguel Angel Gil, 
și secretarul tehnic de la Atletico, Toni Mu
noz. „Lipsește doar ca antrenorul Bernd 
Schuster să-și dea acordul pentru venirea 
lui Contra. Cosmin Contra a fost ales de 
Atletico pentru a menține politica de aju
torare și bună vecinătate dintre cele două 
cluburi, dintr-un trio din care mai făceau 
parte Valera și Molinero”, scrie AS.

Au pierdut
Trondheim (MF) - Echi

pa Rosenborg Trondheim, 
adversara Stelei în turul 
trei preliminar al Ligii 
Campionilor, a pierdut, 
miercuri, cu scorul de 1 - 
5, meciul susținut în com
pania formației Fredrik- 
stad, în etapa a XVI-a a 
campionatului Norvegiei. 
Gâlul echipei Rosenborg a 
fost marcat de Frode John
sen, în minutul 69. Rosen
borg a evoluat cu: Johnsen 
■ Kvarme (Basma ’77), Ri- 
seth, Lago, Dorsin (Braa- 
ten ’70) - Strand, Winsnes, 
Eguren (Odegaard ’34) - 
Solii, Johnsen, Helstad.

Satisfacție mare în Franța

Cosmin Contra, coleg cu Craioveanu

■ Presa franceză salută 
revenirea fotbalistului 
Zinedine Zidane la 
echipa națională.

Paris (MF) - Presa franceză 
și-a exprimat satisfacția, ieri, 
față de revenirea lui Zinedine 
Zidane în naționala Franței și 
speră ca jucătorul echipei 
Real Madrid să contribuie la 
calificarea selecționatei pre
gătite de Raymond Domenech 
la Cupa Mondială din 2006, 
din Germania. „Revine”, ti
trează pe prima pagină coti
dianul sportiv L'Equipe. în 
editorialul său, cotidianul spor
tiv apreciază că această reve
nire este o veste foarte bună, 
precum cea a revenirii lui 
Claude Makelele și probabila 
revenire a lui Lilian Thuram”. 
„Cei doi foști coechipieri de 
la Real Madrid au înțeles că 
fotbalul francez este în peri
col de a nu fi prezent la Cupa 
Mondială din 2006, ceea ce ar 
fl o «catastrofă», conform pre- 

în Europa cum greșești, nu 
ești iertat, orice eroare se plă
tește”, a spus Protasov.
Incidente

Jucătorul Nicolae Dică a re
cunoscut că a avut o altercație 
cu irlandezul Rogers în tune
lul spre vestiare, după ce jucă
torii au fost eliminați de pe te
ren în minutul 5. „Da, am avut 
o altercație cu irlandezul spre 
vestiare. în teren, la faza res
pectivă, eram cu spatele, nu 
l-am atins și el m-a faultat. Ir
landezii m-au provocat tot tim
pul, nu am vrut să le răspund, 
însă până la urmă ne-a elimi
nat pe amândoi, fără nici o 
explicație. Scorul este cea mai 
bună revanșă. îmi pare rău că 
voi lipsi cu Rosenborg, orice 
fotbalist își dorește să lupte 
pentru a intra în grupe”, a 
spus Dică. La rândul său, 

„Steaua a
■ Jucătorii echipei 
Shelbourne fG au 
declarat că Steaua a 
meritat victoria.

București (MF) - „Steaua 
este o echipă foarte bună, au 
meritat să se califice și cred 
că pot trece de Rosenborg. Au 
fost mai buni ca noi. Steaua 
este o echipă de clasă, cu ca
lități excelente. Poate că am 
fost duri, însă a ieșit un meci 
bun. A fost puțină tensiune la 
început, pentru că ambele 
echipe au vrut să câștige”, a 
spus jucătorul Owen Heary, 
adăugând că s-a simțit foarte 
bine la București, care este 

de Fotbal, Jean-Pierre Escalet- 
tes”, se arată în L'Equipe.
Gestiune

Publicația sportivă reamin
tește că, pentru a spera la o 
calificare, „francezii trebuie 
să-și gestioneze cât mai bine 
cele două deplasări, în Irlan
da, pe 7 Septembrie, și apoi în 
Elveția, pe ‘8 octombrie. Două 
meciuri dificile, împotriva 
unor rivali direcți, dar care 
poate vor fi mai mici prin 
prezența lui Zinedine Zidane. 
Echipa Franței își va apăra 
șansele cu cele mai bune atu- 
uri. Ea avea nevoie de un șoc, 
iar acesta s-a produs. Nu mai 
rămâne decât să joace fotbal”. 
Pentru Le Parisien, Zidane 
este „Salvatorul”. „Zidane 
readuce speranța întregului 
popor. O decizie neașteptată, 
însă o veste bună pentru 
echipa Franței, care încearcă 
să se califice la Cupa Mondi
ală. Prin revenirea lui Zidane, 
sportul francez și în special 
fotbalul, reînvie și renaște”,

Laurențiu Diniță a precizat că 
a primit pe nedrept cel de-al 
doilea cartonaș galben, în 
minutul 90. „Arbitrul mi-a dat 
al doilea galben pentru simu
lare, însă nu a fost vorba de
spre așa ceva. Am vrut să mă 
feresc, am căzut, dar m-am 
ridicat frnediat. Cu toate aces
tea am fost eliminat. îmi pare 
rău, mai ales că la Următoa
rele meciuri este nevoie de 
tot lotul. Irlandezii au început 
tare, au vrut să ne intimideze, 
atât pot ei. Rosenborg este 
una dintre echipele accesibile, 
dar în nici un caz nu este sla
bă. Deși ne vom bate cu un 
adversar putenic, sper să 
ajungem în grupele LC”, a 
spus Diniță. Daniel Oprița 
crede că Steaua are șanse să 
se califice mai departe în LC. 
Președintele stelist Mihai Stoi
ca a precizat că, în situația în
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meritat victoria"
un oraș minunat. Și fundașul 
irlandez Jaime Harris a apre
ciat că Steaua a meritat victo
ria: „Este clar că au fost mai 
buni decât noi, au avut pose
sie și ocazii. Dacă marcam la 
0 - 0, când am avut ocazia, 
poate alta era situația. Ori
cum, mă bucur că le-am creat 
probleme”, a spus Harris.
Controverse

Referitor la incidentul din
tre Nicolae Dică și irlandezul 
Dave Rogers, Harris a spus: 
„Dică a lovit primul, iar Ro
gers â ripostat. Și tot jucăto
rul român se pare că l-a pro
vocat pe colegul meu la ves
tiare. Oricum, amândoi meri

Zinedine Zidane este pregătit pentru națională.

care Steaua nu se va califica 
în grupele LC, echipa va fi 
favorită în primul tur al 
Cupei UEFA.
Va fi dificil

„Nu a fost ideea mea ca 
înainte de meci să fie pus im-’ 
nul Ligii Campionilor, deocam
dată imnul LC este un CD pi
rat pentru noi, ne trebuie ori
ginalul, dar este foarte greu. 
Chiar dacă nu stă foarte bine 
în campionat, Rosenborg are un 
record de invidiat în cupele^ 
europene, se califică într-un" ' 
în grupele LC. Sunt convins 
că va fi foarte dificil”, a afir
mat Stoica, care a adăugat că 
a fost inspirat când a insis
tat pentru aducerea jucători
lor Bănel Nicoliță și Victoraș 
Iacob, acesta din urmă meri
tând să fie titular în echipa 
națională a României.

c
tau să fie eliminați. Dică este 
un jucător mare, sunt deza
măgit de rezultat. Steaua poa
te face o figură frumoasă, este 
o echipă puternică, bine pre
gătită fizic”.
Dezamăgit de fundași O

Antrenorul echipei Shel
bourne, Pat Fenlon, a declarat 
că este mulțumit de faptul că 
formația sa a marcat, lucru 
pe care nu l-au reușit multe 
echipe în fața Stelei, la Bucu
rești. „Am primit ușor golul 
trei, sunt dezamăgit de jocul 
fundașilor și cred că am luat 
niște goluri fără sare și piper”, 
a mai spus antrenorul echipei 
Shelbourne, Pat Fenlon.
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Ne face plăcere sâ vâ anunțăm 
deschiderea bazei sportive OWWV1T ȘI PRIN SMS! CUVA

TELEFON:
(ttttf DORMI)

A

Vizitează-ne și petrece-ți timpul liber folosind următoarele Mlități:’ 
• două terenuri ue fotbal cu gazon artificial 

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

CENTRUL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANTĂ 

DEVA
AL UNIVERSITĂȚII SPIRUHARET BUCUREȘTI 

Cu sediul în Deva, Sir. 22 Decembrie, nr. 37 A, 
telefoane: 0254/214433,213915,214718 

Anunță continuarea înscrierilor pentru admiterea 
în anul I, la toate specializările din structura 

Universității Spiru Haret, pe tot parcursul lunii 
august 2005, după următorul program:

- de luni până vineri, între orele 8,00-16,00.
. (28093)

fol. 0742/051.547,0722/210.134,0745/762143 sau la baza sportivă
www.realsportfo  S&s

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central 

Tel: 230.630,233.170,233.180 
FBx: 224.550,
www.tlnwl.ro, «ImalOtnwrt.ro

Mobilier de apartament,
1 Mobilier de birou, 

uși PORTA "
— Tapițerii, Camere de 

tineret
(27672)

Cititorii
Cuvântul liber: 

Oameni bine informați! 
Ziarul familiei tale!

X

4

V*-

AZA expertul Iau
Devei
Calea Zarandulni nr. 43
tel. 0354 100 066

6. Tel, două puncte 6. Prefir «1 număr 
de telefon

4. Preț, două puncte, 
suma (milioane = mil. 
iar mil» M)

01-Vând ap. 1 cameră 

03. Cumpăr ap. 1 cameră 

00 - Vând ap. 1 camere 

04 ■ Cumpăr ap. 2 camere 
06 - Vând ap. 3 camere 

06 - Cumpăr ap. 8 earners 
07 ■ Vând ap. 4 camere 

00 - Cumpăr ap. 4 camere 

09-Vând ap. 6,6 camere
10 ■ Cumpăr ap. 6,6 

camere
11 ■ Vând ap. la caaă
12 - Cumpăr ap. la casă
13 ■ Vând case, vite

14 ■ Cumpăr case
15- Vând case de vacanță 
10 ■ Cumpăr case de vacanță 

17 ■ Vând case la țară 

10. Cumpăr case la țară 

19-Vând garsoniere 
20 - Cumpăr garsoniere 
31 ■ Vând terenuri 
22 ■ Cumpăr terenuri 
28-Vând locuri de vaci 
24-Cumpăr locuri de ved
26 - Vând spații comerciale 
X finmplr «pății mmarriale
27 ■ Vând alte Imobile

28-Cumpăr alte imobile
29. Imobile chirii
30 ■ Imobile schimb
31 - Vând finanțe
82-Cumpăr finanțe
38- Asocieri
34 ■ Oferte Împrumuturi
36 - Solicitări Împrumuturi
30 ■ Auto românești ■

Vânzări
37 - Auto străine - Vânzări
88 - Microbuze, dube
39 - Camioane, remorci
40 ■ Utilaje, unelte, industriale 

01 agricole
41-Moto-vele
42 ■ Plece, accesorii
43- Garaje
44- Auto-Cumpărări
45 ■ Auto ■ Chirii
48 ■ Auto - Schimb
47-Mobiliar ei interioare
48 ■ Televizoare
49 - Audio-video, antene d

instalații satelit
60 - Aparate foto |1 telefonice
61 - Calculatoare ei accesorii
62 - Îmbrăcăminte, incMță-

minte, articole sport
63- Materiale de 

construcții
64- Bijuterii

66-Artă, antichități, cărți, 
reviste

66 - Elecțrocasnloe
Bl ■ Plante ei animale, 

agroalimentare
58 ■ Medicamente, 

instrumente medicale
69 ■ Articole pentru copil
60 - Instrumente muzicale
61- Altele
62- Pierderi
63- Citeții
64- Lidtețil
85-Apeluri
66-Umanitare
67 ■ Felicitări
68-Mulțumiri
69 - Matrimoniale
70- Absolviri
71- Solicitări eervlcil
72 - Prestări servicii
78 ■ Solicitări locuri de 

muncă
74 ■ Oferte Jocuri de muncă

DESCHIS
luni - vineri 10,00 - 19,00 

sâmbătă 10,00-14,00

tAmplârie p.v.c de calitate

SC PRACTIC COLOSEUM SRL 
TÂMPLARIE PVC DE CALITATE 
Ferestre, uși, fațade>, terasa

-profile REHAU, GEALAN 
-feronerie GU, WINKHAUS, SELVE 
-sisteme antiefracție SECUSTK 

-sticlă LOW-E Hard cu Argon 
-plase insecte cu balamale șl rulou, jaluzele verticale, pervaze

A
P
L
A
S
THUNEDOARA

B-dul Tralan, nr.6 
(50 m pans la ACR)

0747/046.723 .-

BRAD CĂLAN
0747/046.724 0747/040.725

A
P

S
T

EXCEPȚIONALA

Crirtur, 330 
direct

AGB'fllA DE TURISM 
Șl BILETE DE AVION

. ■ p a v te i.
*

DEVA, B-DUL DECEBAL, NR. 4A 
Tel/Fax 0254/214543,0254/234247 

Email: neeajtecMiOirUnk.n>

A
GRATIS: plase Insecte, pervaze, sisteme Secustik 

Consultanță de specialitate, transport șl montaj gratuit 
RATE 19 euro pe lună pentru un apartament !

’ deva
Cuzâ Vot®, nr. 37 

219.420; 
0723/805.913

■fâniptăria este executată în fabrica APLAST, cea mal modernă din România. 
Montaj profesional, satisfacție garantată!

APEL GRATUIT 0800 827 527

TAMPLARIE Dlâl

Șl PVC REHAU

Termopane In rate 
19euro/lună 

pentru un apartament

Apel gratuit
0800827527

www.iplui.ro rtâ@ipii.>i.îo
(28086)

http://www.realsportfo
http://www.tlnwl.ro
ImalOtnwrt.ro
http://www.iplui.ro
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Vând ap. 1 camera (01)
• comorii cămin 1n Slmeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocup abili imediat preț 180 milioane lei, 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

Vând garsoniere (19)
■zona Proamut 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)
• lomldoc, parchet jaluzele exterioare, 
contorizări, zonă bună Hunedoara preț 19900 
RON, tel. 718833,0745/376077. (Partener)
• zona M5/1 Hunedoara, gresie, faianță, 
convector, balcon închis, preț 35.000 RON, tel. 
718833,0745/093073. (Partener)
• dec, complet mobilată, geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
■ zona Docobat semidec., ST 30 mp, balcon 
foarte mare, vedere la bulevard, parchet 
faianță, contorizări, ocupabilă imediat preț 
69X00 RON, tel. 0788-165702,0788-165703. (Fiesta 
Nora)
• zona Zamfiretcu, etaj 2, semidec.. contorizări, 
parchet nou, gresie, faianță, bucătărie cu bar, 
ușă lemn masiv, preț 69.000 RON, tel. 0788- 
165703,232808,0788-165702. (Fiesta Nora)
• ultracentral, Deva, dec., balcon închis, 
termopan, parchet de stejar, hol central, debara, 
baie mare, preț bun 79.000 RON, tel. 0788-165703, 
232808,0788-165702. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj 2, semidec., contorizări, 
parchet, gresie, faianță, bucătărie modificată, 
ușă lemn, preț 69.000 RON, tel. 0745/302200, 
232808,0788/165703. (Fiesta Nora)
■agent dec, amenajată, liberă, 30 mp, preț 650 
mii., tel. 0745/640725. (Mimason)
• cu 2 camere, et3, parchet gresie, faianță, zona 
Dacia, preț 550 mii, tel. 0740/173103, 206003. 
(Mimason)
• zona Dada, et2, liberă, preț 13500 euro, tel. 
0745/266071,206003. (Mimason)
■ zona MăriMt et.3, contorizări, liberă, preț 500 
mii. lei, tel. 0745/266071,206003. (Mimason)
• urgent hi zona Micro 15, etaj intermediar, 
balcon, contorizări. Preț 47500 RON. Tel. 
0740013971. (Garant Consulting)
• urgent In zona Decebal, decomandate, 
balcon, contorizări (apometre, repartitoare, gaz 
2 focuri). Preț 79000 RON. Tel. 0740013971. 
(Garant Consulting)
• urgent In zona Kogălniceanu sdecomandate, 
etaj intermediar. Preț 65000 RON. Tel. 0741- 
154401; 227542, seara. (Garant Consulting)
• urj t confort 1, decomandate, suprafață de 
peste 35 mp, ocupabilă imediat blocul 15. 
Telefon 0741-154401; 227542, seara (Garant 
Consulting)
•zona z hcu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 mil.lei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dec., amenajată, et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et. 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Mărtțtt dec., mobilată, balcon închis, et 
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000) 
•zona MMM, vedere lastradă, liberă, 550 mN. 
lei, neg. TeL 235208,0724/620358 (Rocan 3000) 
•ofertă oxcepțlonolU 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, bale, Aleea Romanilor, preț330 mii. 
lei, neg., tel. 223400, 0743/103622,0720/387896. 
(CasaBetania)
• 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)
• garsonieră 2 camere, contorizări, gresie, 
faianță, repartitoare, parchet baie cu cabină de 
duș, recent renovată. Aleea Romanilor, preț 500 
mii. lei. 0743/103622,0724/169303. (Casa Betania)

•dec, 2 camere+baie, parchet, gresie, faianță 
termopan, ușă metalică zugrăvită în lavabll, 
apometre, gaz contorizat Preț 600 mil, neg, tel. 
228540,0722/566.938. (Ella)
•oem mi Goldu. parchet oresîe. faianță 
zugrăvită în lavabll, gaz contorizat apometre, 
balcon, preț 465 mil, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•••mc, zona Dada, 2 cam. + bal e, et 3, gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat ocupabilă 
imediat preț 550 mil, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•dec, zona Dorobanți, apometre, gaz contorizat 
gresie, faianță parchet laminat, zugrăvit în la- 
vabil, ușă metalică termopan, ocupabilă Ime
diat 690 mii, neg, tel. 228540,0722/566938. (Ella)
• zona Dada, dec. modificată gresie, faianță 
contorizări, st 30 mp. Preț 47.000 RON/470 mil. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)
• dec. zona Dorobanți, et Intermediar, st 44 mp. 
Termopan, centrală termică parchet vedere în 
față Preț. 800 mil/80.000 ron, neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
•zona Decebal, etaj 1, contorizări, amenajată 
25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939,0726/269713. 
(Eurobuslness)
• zonă bună Hunedoara, semidec., parchet 
jaluzele, preț 21.000 ron, tel. 718833,0740130413. 
(Partener)
• urgent, zonă bună contorizări, et 3, preț 520 
mii. lei, tel. 0740/210780. (Prima-1 nvest)
• urgent zona Dorobanți, complet mobilată 
contorizări, preț 650 mîl. lei, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• 2 camera, semidec, parchet baie cu 
gresie+faianță bix de cărămidă totul contor
izat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 ml I. tel. 235208; 

0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată 
(cameră+llving), repartitoare, parchet gresie,

a
 contorizări, etaj 1, preț 850 mii, tel.
0721-985256. (Rocan 3000)

• zona Dorobanți, dec., modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208; 0724-620358. 
(Rxan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet 
tavane false șl spoturi, preț 820 mil, tel. 235208; 
0721-744514 (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec, et 3, contorizări, balcon. 
închis, zonă liniștită tară îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208; 0724-620358 (Rxan 3000)
• urgent ST=52 mp, parter, f balcon, gresie, 
faianță parchet 82000 RON. Tel. 218693,0745- 
398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent ST=35 mp, parter, baie, bucătărie, 
balcon închis, centrală termică faianță gresie, 
parchet 23500 euro, tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• agent 57=30 mp, et 1, baie, balcon, acoperiș, 
48800 RON. Tel. 218693,0745/398767, tiTR/tSUSl. 
(Alfa)

Cumpăr garsoniere (20)
• In Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662, (Evrika)
• agent zona Dada, Gojdu, Progresul, Avram 
lancu, la prețul pieței și cu plata imediat tel. 
0788/165703,232808,0745/302200.  (Fiesta Nora)

Vând ap. 2 camere (03)
• urgent dec, 55 mp, et intermediar, centrală 
termică balcon închis, parchet preț 870 mii. lei, 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• zona L Maniu, dec, repartitoare, parchet 2 
balcoane, gresie, faianță xupabil imediat preț 
1,150 mid. lei, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona piață et 2, dec., 55 mp, parchet vedere 
bulevard, preț 1,15 mid. lei, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• urgent pe motiv de emigrare, 3 ap. amenajate, 
et 1-3, preț 17500-19500 euro, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• zona t Maniu, et2 din 4 dec. contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 1,15 mid, lei, tel. 206003, 
218234 seara. (Mimason)
• Hunedoara M5/1, dec, 53 mp, preț 53.000 RON, 
neg., tel. 718833,0745/093073. Partener)
• Huodoara, zona M4, centrală termică nouă 
faianță gresie, balcon închis, preț 60.000 RON. 
tel. 718833,0745/376077. (Partener)
• zona Aatotta, decomandate, cu centrală 
termică balcon închis, parchet faianță vedere 
spre Eminescu, fără modificări, preț 87.000 RON, 
tel. 0788-165702.232809. (Fiesta Nora)

L TW

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

economici pe perioadă determinată în 
cadrul biroului contabilitate-patrimoniu. 

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

Informații fel. 0254-236407 interior 412 
înscrierile se fac până în data de 12.O8.O5.

(27745)

• zona Gojdu, ST 50 mp, contorizări, modificări 
la bucătărie, gresie, faianță, parchet, balcon 
îxhls, vedere în 2 părți, apartament bine 
întreținut preț 87.000 RON, tel. 0788-165704 
232808,0788-165703. (Fiesta Nora)
•zona Mlcoscu, 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 bnlMKu, la stradă lângă ANL, etaj 3, 
balcon închis, apometre, gaz contorizat geam 
la bale, ocupabll în 24 ore, preț 65500 RON, tel. 
232809,0788-165702. (Fiesta Nora)
• zona Drabat, decomandate, termopan, 
parchet gresie, faianță ușă stejar, apometre, 
gaz 2 focuri, preț 110.000 RON, tel. 0788-165703, 
232808,0788-165702. (Fiesta Nora)
• ogaitl Zona Mcro 15, etaj Intermediar, dxo-

l^mlrtnS AVARIA mandate, balcon închis, parcnet laminat gresie, 
faianță ușă metalică centrală termică preț 
50.000 RON, tel. 0745/302200,232808 0788/165703. 
(Fiesta Nora)

contorizări, parchet
i L Canin, decomandate, 

.......... . iet gresie, faianță, deosebit 
amenajat șl modificat preț 109500 RON, tel. 
0723/251498,232808,0788/165702. (Fiesta Nora) 
•zona ptațta, blx de cărămidă etaj 2, balcon tip 
lojă debara, boxă mare la subsol, decomandate, 
parchet contorizări, fără modificări, ocupabll 
Imediat, preț 31.000 euro, tel. 232809, 
0723/251498. (Fiesta Nora)
•zona AL Armatei, superamenajat, complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, blx cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mii, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 

•zonă centrata, împăratul Traian, parchet modi
ficat, contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208 0721/744514 (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, xupabil Imediat preț 28.000 euro, 
neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000) 
•zona Mkra 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii, neg. Tel. 235208, 0721/985256. (Rxan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală, I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358. (Rocan 3000)
• agent ta zona Gojdu, et 1, contorizări, balcon. 
Preț 24000 euro. Tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)
• rgent te zona Piața Centrală decomandate, 
balcon, contorizări, boxă Preț. 1,080 
miliarde/108000 RON. Tel. 0710013971. (Garant 
Consulting)
• ogmt ta zona Scărișoara, totul schimbat uși, 
geamuri, inst electrice. Preț 83000 RON. Tel. 
0788/361782,224298 (Garant Consulting)
• agent bi zona Bălcescu, et 4/10, decoman
date, centrală termică amenajat balcon închis, 
87000 RON. Tel. 0745-367893. (Garant Consulting)
• agent ta zona Dacia, circuit, et. 1, contorizări, 
balcon, 95000 RON. Tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• urgent ta zona Zarandului, et 1, dec., 
contorizări, parchet 90000 RON. Tel. 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• Dada, 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786578. (Agenția 
imobiliară Nr.l)

apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, decomandate, et bun, parchet gresie, 
faianță lavabll, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 

•ce, Mna bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
■Ataca CiișiM emidec, 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) 
«otalJ, decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet bine întreținut zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei. neg, tel. 223400.0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)
•etajă balcon închis, contorizări, gresie, faianță 
bine întreținut zona Aleea Pescarilor, preț 970 
mii. lei, neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0720/387896. (Casa Betania)
•ecmidec, zona Uzo, et 1, apometre, gaz contor
izat gresie, faianță balcon închis, preț 540 mii, 
neg, tel. 228540,0745/653531. (Ella)
•doc, zona Bejan, eL intermediar, fără mari 
îmbunătățiri, preț 340 mii, neg, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•zona Bălceicu, et 2, apometre, gaz contorizat. 
2 fxuri, faianță balcon mare închis, parchet, 
zugrăvit proaspăt xupabil imediat preț800 mii, 
neg., tel. 228540,0745/653531. (Ella) 
•ecmidec, zona împ. Tralan, parchet gresie, 
a balcon mare, apometre, gaz contorizat 

mii, neg, tel. 228540.0745/653531. (Ella) 
•to circuit zona b-dul Dacia, gaz contorizat 
apometre. parchet balcon închis, faianță bloc 
cărămidă preț 850 mii, neg, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)

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

•zona Zamfireiku, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandata, căi Mă gresie, faianță par
chet lavabll, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mil. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona bdd. Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat xupabil Imediat, preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• zona Micro, semidec., modificat, faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hldrolzolatle Italiană, preț520 mil, tel. 
235208; 0724-620358 (Rxan 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 (Rxan 3000)
• zona L Maniu, etaj Intermediar, amenajat 
contorizări, parchet, gresie, faianță vedere 
deosebită Preț 120.000 RON/1,200 mid. neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
• zona Bălcescu, etaj Intermediar, centrală 
termică gresie, faianță, parchet, merită văzut 
Preț 77.000 RON/770 mil. neg. Tel. 0745/666447. 
(Rubin’s Home)

• zona Ulaculut dec., amenajat recent 
contorizări, parchet, ocupabil Imediat. Preț 
103.000 RON/1,030 mid. Tel. 0745/666447. (Rubin’S 
Home)
• zona Dada, etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabll, vopsit, se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut Preț 66.000 RON/660 
mii. neg. Tel. 0745666447. (Rubin's Home)
• zonă centrală etaj Intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 103.000 RON/1,030 mid. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• zonă ultrac 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 A, Armatei, balcon închis, gresie, faianță 
parchet lamelar, living, contorizări. Preț 
68.000RON/680 mil.(Rubin's Home)
• b-dul Docta, circuit, blx de cărămidă parter, 
balcon închis, amenajat ultramodern. Preț 
77.000.RON/770 mii. 0740/232043. (Rubin'S Home) 
•semidecomandate, zona împăratul Traian, preț 
900 milioane lei, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
•decomandate, UUacutat gresie, faianță par
chet lamelar, lavabil, balcon închis, 1,020 mid. lei, 
neg. 0723/829060,0746/891619. (Eurobusiness) 
•super ofertat Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, două balcoane, etaj inter
mediar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negxiabil. 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) 
•senMocomandata, contorizări, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869918 (Casa Grande)

emldecomandi , contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, neg. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 

•Deva, cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•urgent, Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
• Hunedoara, semidec, balcon închis, gresie, 
centrală termică jaluzele exterioare, preț 55.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)
• Hunedoara, ta circuit, balcon închis, faianță 
gresie, zugrăvit preț 43.000 RON, tel. 718833, 
0745/376077. (Partener)

• Hunedoara, semidec. Jaluzele exterioare, par
chet preț 20.000. Tel, 718833, 0740/130413. 
(Partener)
• Hunedoara, zonă ultracentrală dec., centrală 
termică faianță gresie, preț 86.000 RON, tel. 
718833,0745/093073, (Partener)
• agent, IT=52 mp, et. 4, modificat termopan, 
boxă, ultraflnlsat centrală termică acoperiș, 
serpentină 110000 RON, Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467.'(Alfa)
• urgent, et 4, centrală termică amenajat stil 
xcidental, 1 bale, balcon, aer condiționat 40000 
euro. Tel. 218693, 0745/398767, 0727/897467, 
(Alfa)
•urgent, 17=40 mp, parter, bale, parchet 80000 
RON, Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alta)
• urgent, at 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)

• agent, zonă bună plata Imediat tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)
• zona L Maniu, în L-url, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 băi, preț negxiabil, xupabil 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 Doroban|i, et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
145 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)
• zona Pratawă et 2 cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 13 mid. 
lei, negxiabil, 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 Prograsta, dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, balcon, 1 baie, blx 
de cărămidă et 2, preț 1350 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona G. Enescu, blx 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 centrata Hațeg, dec, 2 băi, gresie, faianță 
instant apă caldă preț 39.000 euro, tel. 718833, 
0740/130413. (Partener)
• urgent, decomandata, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg., tel. 0726/826624. (Temporis)

• zona Ma dec, parchet repartitoare, et 
2 ușă metalică gresie, faianță preț 900 mii. lei, 
neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• dec, contorizări, beci, balcon închis, centrai, 
preț 1,2 mid. lei, neg., tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• zona Bălcescu, termopan, gresie, faianță 
moderne, parchet lamelar, balcon închis, 
ocupabil imediat, preț 30.000 euro, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)

• zona L Creangă dec, contorizări, parchet 
gresie, faianță lavabll, preț 38000 euro. tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)

• agentl 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, semldeco- 
mandate, bloc de cărămidă balcon închis, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, parchet 
riglps, spoturi, 36500-euro, negociabil, tel 232809, 
0788-165703. (Fiesta Nora)
o zona Gojdu, blx 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)
• zonă centrală, l. Creangă amenajat centrală
termică ocupabll Imediat preț 14 miliarde lei, 
neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000) 
•dec, 2 băl, 2 balcoane, faianță apometre, gair 
contorizat Interfon la scară preț 1,100 mid. neg.,, 
tel. 228540,0745/653531. (Ella) . ’

• dec, zona Mărăștl, 2 băi, 2 balcoane, bucătărie 
modificata, 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)
• agent, ta zona centrală decomandate, 2 bă, 2 
balcoane, contorizări, amenajări. Preț 1,4 
mlllarde/140000 RON. Tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)

contorizări, parchet repartitoare, zona Mihai 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg., tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
•Da ta, decomandate, et bun, bloc cărămidă 
parchet gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Tel. 0788/497615./Agenția imobiliară Nr. 1)
• Sta. 1 Decembrie, modificat, termopan, gresie, 
faianță balcon de 10 m, ST=65 m. Preț 
40000euro. Tel. 0745666447. (Rubin’s Home)
• zona Scărtșoara,etaj intermediar, amenajat 
termopan, gresie, faianță centrală termică 
parchet lamelar, merita văzut Preț 80.000 
RON/BOO mii. neg. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• zonă ultracentrali, etaj 3, centrală termică 
parchet gresie, faianță Preț 135.000 RON/1350 
mii. neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home) 
•decomandate, ultracentral, împăratul Traian, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/7tB939. (Eurobusiness)
•decomandate, idtracentrat 1 Decembrie, ame
najat gresie, faianță termopan, contorizat total, 
preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269711 (Eurobusiness)
•zona Mnentaț decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet 
preț 1,080 mid. lei, negxiabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Docta, semidecomandate, contorizări, 
parchet gresie în baie, bucătărie, ocupabil 
imediat preț850 mid. lei, negxiabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis) >
•zona L Corvin, decomandate, modificări din 
camere, termopan peste tot gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei, neg. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis)
• mă centrata Hunedoara, semidec., centrală 
termică balcon închis, gresie, faianță parchet, 
preț 7.0000 RON, 718833,0745/376077. (Partener) 
•zonă centrata, decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie și baie, laminat centrală 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1380 mii, 
lei, neg.. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• agent ST=90 mp, et 4,2 băi, 3 balcoane, cen
trala termică confort sporit amenajat, 220000 
RON, Tel. 218693,0745/398767,0727/097467. (Alfa)
• agent et 4,1 baie, balcon, gresie, faianță 
parchet 2 focuri, acoperiș, 40800. euro. Tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)

Allianz (îîî) Tiriac©
Asigurări S.A.

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

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

DOI INSPECTORI DE ASIGURĂRI ASPIRANȚI
Pentru AGENȚIA DEVA

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

Cerințe:

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

Oferim:

• Posibilitatea dezvoltării unei cariere 
într-o companie multinațională

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

motivant

'Ofertă valabilă până la 01.09.05 în cazul 

achitării unui avans de minim 90% din 

valoarea lucrării.

SUKI GROUP SA

Deva

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

deva.hd9allianztiriac.ro
Persoanele selecționate vor fi invitate telefonic pentru interviu.

(27035)
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Te pune în lumină
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• urgent, «t 1,2 băi, 2 balcoane, parchet, 135000 
RON, neg., Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)
• urgunt, tt 2, 1 bale, termopan, centrală 
termică, 160000 RON. Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
•In zonă bună, de preferință et Intermediar, se 
oferă prețul pieței, telefoane 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona Dada, Micro 15, Progresul, Dorobanți, 
Împăratul Tralan, la prețul pieței și cu plata 
Imediat, tel. 0745/ 302200,232808,0788/165703. 
(Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)
•zona LMacuU, dea, 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 Ootdu, dec., centrală termică, parchet în 
camere, 2băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1580 
miliarde lei, telefoane 235208; 0721-744514. 
(Rocan 3000)
• lagont, ta zona Piața centrală, decomandate, 
hol central, etaj intermediar. Preț 41000 euro, 
telefon 0740013971. (Garant Consulting)
• ■agent, In zona Gojdu, bucătărie cu 
faianță+gresie, 2 băi faianță+gresle, centrală 
termică. Preț 155000 RON. Telefoane 0741-154401; 
227542, seara. (Garant Consulting) 
•decomandate*  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)
• etl, parchet 2 băi, 2 balcoane, parchet 
laminat bucătărie mare tip living, 100 mp, 
gresie, faianță, preț 1,5 mid. lei, neg, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zonă centrală Hunedoara, dec., centrală 
termică, faianță, gresie, interfon, preț 85.000 
RON, telefoane 718833,0740/130413. (Partener)
• zona Emlnescu, 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)
• in T=75 mp, et. 2,2 băl, balcon închis, 
gresie, faianță, parchet centrală termică, 47000 
euro, neg., telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• iigint, 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, tel.

^218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)

Vând case, vile (13)
•str. Horea 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență, preț 1,2 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• li Dan, zonă centrală, 2 cam, bucătărie, baie, 
cămară, curte, grădină, st 500 mp. sa 90 mp. 
75.000 euro neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's 
Home)
• li 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 Vila 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, negociabil. Relații la telefon 0745/640725. 
(Mimason)
• zona Lk. do Chimie, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, at curte, grădină, st 748 mp, sc 
120 mp, preț 80.000 euro, telefon 0745/640725. 
(Mimason)
• zonăsnpori>ă,D+P+l,1000 mp, construcție tip 
1980, 5 camere, bucătărie, 2 băl, ocupabilă 
Imediat, preț 1304)00 euro, telefon 0740/173103. 
(Mimason)

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

•nnt renlnta, 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500mp, Ideală pentru sedii de firmă. Preț 2,6 mid. 
lei, telefon (W487.615. (Agenția Imobiliară Nr.

•Den, parter+etaj, 4 camere, 2 băl, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală, st 1200 mp, 110.000 euro, 
neg„ telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
•zona Câlugâreni, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mili
arde. lei, 0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• Dna, 1 camere, bucătărie, bale, garai, încălzire
centrală, st 400 mp, preț68.000 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 118,000 euro, neg„ telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l) .

• Hunedoara - zona CNzM, 4 camere, gresie, 
faianță termopan, centrală termică garaj, 
terasă curte betonată sc 200 mp, preț 240.000 
RON, telefoane 718833,0745/093073. (Partener) 
•Shneria, 2 camere, bucătărie de vară curte, 
viță de vie, anexe, centrală termică grădină de 
flori, beci, camere podite, canalizare, casă de 
cărămidă preț 1 mid, neg., telefoane 228540, 
0745/653.531. (Ella)
•Deva, p+L P - garai, 1 cameră baie, bucătărie, 
cămară pivniță 2 bai cu jacuzi, terasă 60 mp, ct 
nouă garaj dublu, intrare separată la mansardă 
sc 140 mp, p+m st.6OO 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 
1850 miliarde lei, telefoane 228540,0722/566938 
(Ella)
• In Deva, 4 camere, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț 85.000 euro, neg, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
•3 camera, pretabilă pentru activități comer
ciale, în Sîntuhalm, curte, grădină st 500 mp, 
apă curent electric, gaz metan, la sosea, preț 
100.000 euro, telefoane 223400, 0741/120722, 
0724/169303. (Casa Betania)
•cad p+1,4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termica proprie, garaj, parțial termopan, st 1200 
mp. Deva, preț 100.000 euro, neg., telefoane 
0742/005228 0720/387896. (Casa Betania)
• cad p+2,6 camere, 2 băi, balcon, terasă garaj, 
construcție nouă zonă rezidențială Deva, preț 
130.000 euro, neg, telefoane 0742/0052% 
0720/387898 (Casa Betania)
• zona Horta, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-UO mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)

• ta 22 km de Deva 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte ■ 1000 
mp, grădină - 10800 mp, curent, teren arabil 
minim - 50000 mp, Ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• In Dava, 4 camera, bucătărie, bală 700 mp 
teren, apă gaz, canal Izare, preț 85.000 euro, neg, 
telefoane 0722/564004. (Prima-lnvest)
• Hunedoara, 4 camere, sobe teracotă boiler pe 
gaz, bale, bucătărie, preț 120.000 RON, telefoane 
718833,0745/093073. (Partener)
• urgent, In zona Zăvoi, 2 camere, baie 
amenajată bucătărie, cămară centralătermlcă 
mansardă Preț. 175000 RON, telefon 0745-367893. 
(Garant Consulting)

Cumpâr case vile (14)
•ta Deva sau împrejurimi, cu grădină șl curta o- 
fer plata Imediat, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• urgent, cu plata Imediat, casă cu grădină în 
Deva sau Simeria plata imediat, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

Vând case de vacanță (15)
•ta t mw. st 1200 mp, livadă anexe, 
magazie, acces auto, preț 380 mii. neg, telefoane 
228540,0722/568938 (Ella)

Vând case la țară (17)
•zonaa •• corpuri de casă o cameră 
baie, bucătărie, șl 2 camere, hol, cămară sere, 2 
ari, gaz, apă curent, preț 2 miliarde lei, nego
ciabil, telefoane 235019,0727/707880. (Casa de 
Vis)
•zona Bâriău, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent fântână în curte, preț 350 mil. 
lei, neg., telefoane 235019,0724/508610. (Casa de 
Vis)
•zona Lețniq 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, grădină20ari, preț 200 milioane lei. 
Relații la telefoane 235019,0727/707880. (Casa de 
Vis)
•8 km de la Simeria casă de cărămidă 2 ca
mere, pivniță șură anexe, curte, grădină 980 
mp+ 5 ari separate, renovată recent camere po
dite, zugrăvită lavabil, gard de piatră sobe 
teracotă 400 mii, telefoane 228540, 
0722/566938 (Ella)
•zona Dobra, 3 camere, bale, hol, bucătărie, 
anexe, grajd, 1 ha pământ arabil +1 ha livadă 
sobe de teracotă podele, fântână, acces cu 
mașina la drum, preț 720 mii., telefoane 228540, 
0745/653531. (Ella)
•10 km Simeria, 3 camere, bucătărie, bale, 
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) 
•MkmdeDeva, 2camere+ 2camere nefinsate, 
baie, bucătărie, apă caldă (instant), hidrofor, st. 
1600 mp, preț 850 mid. neg, tel 228540, 
0722/566938 (Ella)
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Scoate la vânzare:
- Spații comerciale: Sanatoriul TBC - parter bloc, 
brutăria Balța, magazin Aurel Vlaicu. magazin Almașul * 
Mic de Munte, magazin Voia, Văllțoara, Ardeu și 
Techereu;
- TV pe motorină. Dacia Pikup;
- Mobilier diferit (rafturi, tejghele, dulapuri metalice);
- Mașină îmbuteliat sucuri;
- Centrală termică pe lemne, cărbune;
: Fier vechi;
închiriază brutărie pe gaz în stare de funcționare.
Cereri și informații la sediul Cooperativei sau la telefoanele 
0254/248538; 0723/350504. (27V72j

•ta 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet sobe de teracotă apăcurastă anexe, 
teren 2000 mp-, preț 700 mil, telefon 0788/497615. 
(Agenția Imobiliara Nr.l Deva)
•bi BoheH, 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)
• urgent, 3 camere, bucătărie, baie, beci, garaj, 
fără canalizare, SC=1100 mp, ST=720 mp, 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, mi/WVSI. 
(Alfa)
• urgent, 3 camere, bucătărie, baie, centrală 
termică ST=365 mp, renovată 350000 RON, tele
foane 218693, 0745/398767, Sm/tSUSt. (Alfa) 
•urgent; 4 camere, bucătărie, baie, SC=159 mp, 
ST=400 mp, 100000 euro, telefoane 218693, 
0745/398767,0727/897467. (Alfa)

Vând teren (21)

InfoBCR:
0801 0801 227
Informații 
în timp real

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

•In Zăvoi, fs 165 m (mal jos de casa galbenă), 
preț 23 euro/mp, telefon 0740/173103. 
(Mimason)
• IntravSan, 1200 mp, fs 15 m, Intabulat în CF șl 
500 mp scos din circuitul agricol, facilități în 
apropiere, zona Vulcan, preț 15 euro/mp, telefon 
0745/640725. (Mimason)
• zona CA Rosetti, 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 715mp, fs 10 m, preț 
37.000 euro, neg., telefon 0745/640725. 
(Mimason)
• to Utotta la DN7, cu deschidere 175 m, gaz, 
apă curent," preț 65 euro/mp, telefon 
0740/173103. (Mimason)
• 4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, fs 
245 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, telefon 
0745411.449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• loc. Ttoipa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent, preț 900 
mii. lei, neg., telefon 0788/497515. (Agenția imo
biliară Nr.l)
• parale de teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10,000 euro parcela, neg., telefon 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. f)

•Deva, 1800 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
•Simeria, ta DN7, st 7400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•ta S km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent, preț 15 euro mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. I)
• teren Intravilan, 1000 mp, zona Cetate ■ Deva, 
toate utilitățile, preț 12 euro/mp, neg., telefoane 
718833,0745/093073.(Partener)
• Intravilan, zona Zăvoi st. 1500 mp, fs. 15 m. 
Preț 25 euro mp, neg., telefon 0745/666447. 
(Rubin’s Home)
• Intravlan, 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)
• intravilan, zona DN 7, st 3300, fs. 50 mp, apă 
gaz, curent toate facilitățile, preț 24 euro mp, 
neg, telefon 0745/666447. (Rubin's Home)
• Intravilan, zona prelungirea Vulcan, st 5,200 
mp, fs 140 m, se parcelează Preț 8 euro mp. 
Telefon 0745666447. (Rubin’s Home)
•intravlan 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) 
•intravlan, parale 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, 
230221,0740/914688.0720/370753. (Casa Betania) 
•tatravlaii, st 1500 mp, fs 25 m, apă curent elec
tric, gaz metan, Str. Depozitelor, în zona Fabricii 
de mătase, preț 40 euro/mp, neg., telefoane 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania) 
•Intravilan, st 5700 mp, la DN 7, situat între 
Sîntandrei și Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
euro/mp, neg., telefoane 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
■tolrayBan, st 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) 
•Intravlan, st 2.000 mp, front stradal 16 metri, 
apă curent electria gaz metan, la 5 km de Deva 
preț 15 euro/mp, neg., telefoane 223400, 
0740/914688 0724/169303. (Casa Betania)
• Intravlan, zona Zăvoi, st 9000, parcelat apă 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• intravlan, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat preț 
45000 euro, telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• Intravlan, zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent canalizare, ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• Intravlan, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, 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)
• central Deva, st 375 mp, toate utilitățile, preț 
21.000 euro neg., telefoane 718833,0745/093073. 
(Partener)
• urgent 3672 mp din care 1060 mp intravilan și 
2612 mp extravilan, Boholt, 3 euro/mp, neg., 
fs=40 m. Telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgent, intravlan, 17000 mp, fs=52 m, lung. 300 ■ 
m, Deva 7 euro/mp. Telefoane 218693, 
0745/398767, Oltl/WtSl. (Alfa)

• vând societate comercială 420 mp, piață Da
cia hală comercială deosebită preț deosebit, 
posibilități rate, telefon 0723/419974. (Casa 
Grande)
• zona Romslva, 140 mp, apă canalizare, preț 
55.000 euro, negociabil, telefon 0745/640725. 
(Mimason)
• zonă semlcentraJă 420 mp, construcție 
BCA+lemn, mansardă neterminată gaz, apă 
curent, preț 65.000 euro, neg, telefon 
0740/173103. (Mimason)

• bar cu terasă zona Poliția J ud., sc 76 mp, teren 
proprietate, gaz, apă canalizare, s 260 mp, preț 
43.000 euro, neg., telefoane 0740/173103,206003. 
(Mimason)
• zonă ultracentrală ■ Hunedoara 50 mp, uși 
termopan, jaluzele irit, preț 33.000 euro, neg., 
telefoane 718833,0721/839624. (Partener)

•zonă centrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară Interioară, termopan, 
tavane false șl spoturi, centrală termică supera- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA Inclus, telefon 
0724-620358 (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 Bălcescu Nou, 30 mp, pretabil sediu, 
birouri, cabinet, preț 6 mii. lel/lună telefon 
0745/640725. (Mimason)
• zona LCreangă 17 mp, amenajat pentru ABC, 
preț 80 euro/lună telefon 0745/640725. 
(Mimason)

Alte imobile (27)
•fermă Ungă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie eta). Preț 
5.500.000.000 lei, telefon 0788/497615. (Agenția 
imobiliară Nr.l Deva)
• zonă turistică 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)
• hală producția 220 mp, Deva platformă 
betonată de 150 mp, curent trifazic, toate 
facilitățile, preț 95.000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)

Chirii imobile (29)
•ofer spre închiriere sau vindem spațiu comer
cial, s 250 mp, zonă centrală amenajat, la cheie, 
totul nou, preț neg. telefoane 0726/523833,0741/ 
070106. (Eurobusiness)
•oferim spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală zona depozitelor, prețuri negociabile. 
Telefoane 0726/523833,0741/070106. (Eurobusi
ness)
•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)
• ap. 2 camere, mobilat, aragaz, frigider, 
contorizări, zona Gojdu, preț 90 euro/lună tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• ofer spațiu comercial, 22 mp, cameră+baie, 
parter, zona piață Deva amenajat occidental, 
preț 150 euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest)
• ap. 3 camere, mobilat occidental, centrală 
termică et. 1, preț 170 euro/lună tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• ap. 2 camere, mobilat aragaz, frigider, zona 
Piața Victoriei, preț 130 euro/lună tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)
•ofer pentru închiriere garsonieră dea, complet 
mobilată Duiliu Zarnfirescu, preț 110 euro/ lună 
Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 3000) 
•n 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- 
taurant zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)

Cumpăr teren (22)
•cumpăr teren în Săcărămb pentru agrement. 
Plata pe loc, telefoane 0745/253662, 211587. 
(Evrika)
■ irgent,5 hectare, intravilan, la șosea Deva sau 
împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)

Vând spații comerciale (25)

gR BANCA COMERCIALA ROMANA

•caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mobilat 
de preferință pe termen lung, telefoane 211587, 
0745/253662. (Evrika)
•ofer apartament 2 camere, circuit, centrală 
termică proprie, complet mobilat și utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Dacia 130 euro/lună tele
foane 0724/169303,0743/103622. (Casa Betania)
• caut spațiu de închiriat, zona b-dul Decebal 
sau 1 Decembrie, St=50 mp maxim, amenajat 
sau neamenajat, pe perioadă lungă de timp. Ofer 
prețul pieței, telefoane 0745666447. (Rubin's 
Home)
• închiriez ap. 2 camere, zona Dacia etaj inter
mediar, mobilat, contorizări, repartitoare, gresie, 
faianță parchet, ușă de lemn, frigider, aragaz. 
Preț 100 euro/lună Telefon 0745666447. (Rubin's 
Home)
• garsonieră, mobilată zona Ștrand, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1)
• casă 3 camere, bucătărie, baie, încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabil, confort, garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună telefon 07^/497.615. (Agenția imobiliară 

Nr.l)
• apartament 2 camere, 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 și 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- 
bi lat proaspăt renovat, preț 120 euro, telefoane 
0788/165702,0788/165703. (riesta Nora)
• iugent,to zona Decebal, 2 camere nemobilate. 
Preț 90 euro/lună Telefon 0740013971. (Garant 
Consulting)
• urgerrt, 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 
0788/361782,224298 (Garant Consulting)
• urgent In zona M Viteazul, 2 camere, mobilat 
Preț 100 euro. Telefoane 0788/361782, 224296. 
(Garant Consulting)
• urgent ta zona Aleea Armatei, 2 camere, 
sdecomandate, et. 4, mobilat contorizări, 90 
euro/lună avans 3 luni. Telefon 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• wgent In zona Gojdu, et 3,2 camere, sdeco
mandate, nemobilat 80 euro/lună+garanție 100 
euro. Telefon 0745-367893. (Garant Consulting)
• wgentta zona pieței, 2 camere decomandate, 
centrală termică, amenajat deosebit et. 1, 
mobilat, utilat, 250 euro/lună+garanție, telefon 
0745-367893. (Garant Consulting)

IbrrCRESATĂ SĂ ACHIZIȚIONEZE 
BUȘTENI DE FAG 

fliijr - _____ -...........
L. .MbH lb telefoanele: 0254/236896fox: 0254/z3689?
Et

Cm mai buni oferta...? TOP TECH SRL
Adresa. Deva. Piața Victoriei nr.1
Tel/Fax: 0254-234437 / 0254-234438
Web www.toptech.ro Email: sa5es@toptech.ro

Plat ă de Gigabyte. ISB 533
PHteesor: Infel Cderon. 24(K) MHz

Princeton DDR 256 MB PCS2SO
Placă video: onboard, 64 MB shared
PUD: Sony 3<5\ 1.44 MB
HW*  Western Digital BB 40 GB, 
Cfaft optica: IX» CD-RW 52x/S2xf’52x 
Moaitor.'ltefawA îr Hat, 1280x1024 max.

pad
Preț cu TVA: I2.80KOOO lei (1.289.30 iei ngij

Placă de bază; Gigabyte, FSB SOO
Procesor: intel Pentium 4. 2800 MHz
Ucm&rie: Princeton DDR 256 MB PC32OO 

video: Gigabyte ATI Radeon
Sony 3 J", 1.44 MB

HDD: Western Digits BB 80 OB. ?200ipm 
Unit, optică: LG< D-RW/DVB 52tf32x 52k I6x 
Monitor: Beltnea 17" Hat 1280x1024 max
Tastatură, mouse, pad

fB‘ (2,009.40 lei noii

Sistem operare: Microsoft Windows XF Home Edition 
iPret cu TVA: 2,982.000 lei (298,20 tei noi)

S.C. MARSILIA TRANSCOM SRL
Tel.: 0745-659 522,0783-659 522, fax: 025M13 KI
Transport intern și internațional 3,5-201 

CU PLATA UNUI SINGUR SENS
Căutăm producător de materiale www.marsiliatranscom.ro 
de construcții ta vederea realizării 1 

unui parteoeriat reciproc avantajos

.. desiguri

Vindem e

TRANSPORTjGRATUll var. ciment • Adezi'. ?olistiren
• Gresie-faianța » Rigips, ipse i.unstii'Cții

DIRECȚIA SILVICĂ DEVA
organizează

„LICITAȚIE DE MASĂ LEMNOASĂ" 
producția anului 2005

Licitația este de tip deschis și va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 10, în data de 
15 august 2005, ora 10.OO, pentru masă lemnoasă pe picior - produse accidentale.
Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație este de 30.799 mc, aparținând următoarelor grupe de specii:

- Rășinoase 23.399 mc
- Fag 7.400 mc

Lista partizilor care se licitează, prețul de începere a licitației și treapta de licitare pentru fiecare partidă pot fi 
consultate la sediul D.S. Deva, la sediile ocoalelor silvice din subordine și pe Internet la adresa: www.silvahd.ro. 
Preselecția agenților economici va avea loc la sediul D.S. Deva în data de 12 august 2005, între orele 8.00 - 
14.00.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254/225.199, 0254/224.649, fax 0254/224.599, 0254/222.481 și 
la ocoalele silvice. (2ao89|

RECLAME

http://www.toptech.ro
mailto:sa5es@toptech.ro
http://www.marsiliatranscom.ro
http://www.silvahd.ro
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Vând ap. 2 camere (03)
• 2 a a 2 camere, in comuna fila. preț
negociabil. Tel. 0724/523823, 0724/065448, fax 
0254/282375, după ora 17.
• ap. 2 cam, B, str. Dacia, et IV cu acoperiș ■ 
34.000 E. ». 419-630,0722-3636»
• ap. 2 cam, PB, et III, Odobescu • 36.000 E. •. 
419630,0722-3636»
• dradt, parchet laminat gresie, faianță, ușă 
metalică, modem amenajat ocupabil imediat 
Deva, Bdul Dacia, preț 800 milioane lei, nego
ciabil. TeL 0745/039628.
• drcult renovat ușă metalică, balcon închis, 
parchet stejar paluxat, Deva, Bdul Dacia, 
ocupabil imediat preț 800 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0745/159573.
• Deva, Irhd Decebal, decomandate, reparti
toare, gaz contorizat gresie, faianță, etaj 6, 
lângă farmacie, preț 1300 mid lei, negociabil. Tel. 
217413,229783.
• Deva, Crizantemelor, bl. M3, etaj 1 contorizări, 
Interfon, Zonă bună, preț 1,1 mid. lei. Tel. 223336.
• Deva, zona CEC, decomandate, 2 balcoane, 
parcnet laminat gresie, faianța, contonzan, 
foarte frumos, preț 1,050 mid. lei. Tel. 
0741/301548.
• Hunedoara, central, etaj 1, multiple îmbu
nătățiri, centrala termica noua, gresie, faianța, 
parchet Instalații noi, ușă metalică, balcon mare 
închis, preț convenabil.Tel. 0722/972981.

• mt act a apometre, gaz contorizat 
reparatoare, balcon mare incnis, parchet, semi- 
mobilat faianță parțial, Bălcescu Deva, etaj 5, 
preț 75.000 ron. Tel. 0725/216069.
• santidacomandate, cartier Dacia, parter, preț 
negociabil. Tel. 0721/679186,236918.
• lefont, decomandate, 60 mp, centrală ter
mică, superb, garaj, zona parc Deva, preț 37,000 
euro, negociabil. Tel. 0745/888619.

2, “tSnopan, centrală termică, amenajat 

bucătărie mobilată, ocupabil imediat preț 43000 
euro. Tel. 0723/352631

Cumpăr ap.2 camere (04)
• ap. 2-3 camere.». 4196».

Vând ap. 3 camere (05)
• ate 1 cam, PC, lux. et 11 z. Războieni • 43300 L 
». 4196» 0722-3636»
• ap. 1 cam, Z, et II, Nufărul • 25500 E. neg ». 
419630.0722-363-S8
• canMI temdcă, geamuri termopan. ame
najat ultramodern, preț 140300 ron. Tel 234415, 
0745/079659.
• decamandate, Deva. 2 băi, 2 balcoane, cen
trală termică, gresie, faianță, parchet amenajat 
frumos, preț 950 milioane lei negociabil. Tel. 
0741/301548
• decomandate, M centrai, îmbunătățiri, con
torizări, modificat eventual mobilat preț 13 
mid. lei, Deva, Al. Pădl, etaj 2 Tel. 213244, 
0741/154394.
• decomandate termopan peste tot gresie, 
faianța, parcnet in camere, contorizări, spoturi, 
stil occidental, Deva, l Corvin, preț 1350 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0741/301548
• decomandate, vadare in 2 părți, 2 balcoane, 98 
mp, etaj 1, zonă centrală, preț negociabil. Tel. 
228615.

• Deva, Dorobanți decomandate, modificări, 
contorizări, centrală termică, exclus interme
diari. Tel. 219710.
• Deva, zona Progresului. Tel. 0724/106136, 
230557,217469, după ora 12.
• Slmeria, central decomandate, preț 115.000 
ron. Tel. 0726/737953.
• urgent, decomandate, hol central, îmbună
tățiri, contorizări, modificat preț 13 mW. lei. Tel. 
213244,0741/154394,

Vârid ap. 4 camere (07)
• decomandate, IM mp, balcon închis, 2 băi, 
contorizări, apă, gaz, etaj bun, zona Liliacului, 
preț 140.000 ron. Tel. 0766/78825L
• derunratete Ut mp, 2 balcoane, 2 băl, 
centrală termică, instalații sanitare noi. multiple 
îmbunătățiri, etaj 1 din 4, zona Carpați, preț 
170300 ron. Tel. 0745/084618

Cumpăr ap. 4 camere (08)
• Deva, decomandate, zonă centrală, etajele 1 
sau 2, în bloc cu 4 etaje. Informații tel. 218308 sau 
0744/561810.

Vând ap. la casa (11)
• ap. te casă 3 cam, anexe, L112, str. Sucevei 
supr.100 mp-43300 E. neg». 419630,0722-363- 
658

Vând case, vile (13)
• 3 camere, Slmeria, garaj, toate facilitățile, 
canalizare, preț negociabil. TeL 261026.
• 3 camere, Slmeria, str. Traian, nr. 2 C, curte, 
grădină, apă, gaz, canalizare. Tel. 0254/260074, 
0254/21384
• 4 camere, în Deva, curte, grădină. Tel. 219588.
• cai mare, Deva, str. Horea, amenajată 
complet garaj, anexe, curte șl gradină, st 750 
mp. Tel. 0254/228448,0722/347512.
• casă, sort, grădină, In Orăștle, str. Crișan, nr. 
34. Tel. 241263.
• Deva, zona Bala Sărată, 2 corpuri, amenajări 
interioare, cenbaiâ termică, 3 camere, iiving, 
bale, garaj, anexe, curte șl grădină, st 750 mp. 
TeL 228448,0722/347512.
• «gentvMD+P+M, 4 camere, bucătărie, 2 băl, 
2 garaje, centrală termică, 25 ha teren, livadă 
600 pomi fructiferi, grădină flori, legume, luciu 
apă, flllgorie, barbeque, totul la standarde occi
dentale, zona Almasu Sec, preț 130300 euro, 
negociabil. Tel. 0745/888619.

Vând case la țara (17)
• 3 camere, bucătărie, sobe teracotă, garaj, 
curte, grădină, st 6500 mp, în localitatea Hărău 
Tel. 234415,0745/079659.
• 3 camere, cămară, beci, Curte mare, de
pendințe. jireț negociabil, comuna Dobra, satul 
Făgeței, la 2 ion de la șosea. Tel 0724/523823, 
0724/065448, fax 0254/282375, după ora 17.
• 4 camere, bucătărie de vară, teren 500 mp, 
pomi fructiferi cea 200 bucăți trifazic, bucătărie, 
anexe, în satul Abucea nr. 7, comuna Dobra. Tel. 
0723/885562.
• lohak nr. 74, casă nouă, grădină, pomi fruc
tiferi, garai, bucătărie vară, garaj, fântână apă 
minerală fântână apă dulce, fosă septică, apă 

in casa, incaore centrata» mansaraa. Tei 23256, 
0720/677035.

• casă 2 camere și grădină 2500 mp, în Râpoltu 
Mare. Tel. 0724/278239,261162.
• casă 3 cam, teren 3300 mp + moară, in corn. 
Meziad, spre peșteră -14.000 E. neg ». 419630, 
0722-363658.
• casă toTileagd, DN1,4 cam, buic, baie, faianță, 
gresie, pivniță 50 mp, + sp. corn. 100 mp, curent 
trifazic, teren 3300 mp-75.000 E. neg». 432-142, 
0741-049690.
• carivMP+M, șoimus, apă, gaze, 4 camere, 2 
băi nefirxsate, 2 Deaun, living (scară interioară;, 
bucătărie, terasă, garaj, anexe, grădină, preț 
negociabil. Tel. 225046,0727/934959.
• SântendM, tea- condițiile. Tei. 0724/106136, 
230557,217469, după ora 12-

Vând garsoniere (19)
• Deva, Dacia, parter, gresie, faianță, instalații 
sanitare noi, apometre, repartitoare, preț 420 
milioane lei, negociabil. Nu sunt agent Tel. 
0724/779543,219792 după ora 19.
• gan, A L Decebal - 25300 E. neg ». 419630, 
0722-3636»

Vând terenuri (21)
• M parate teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel 
211124.
• 247M mp teren pentru agricultură și 6300 mp 
teren pentru construcții sau agricultură, ambele 
localitatea Totești-Hațeg lângă canton, acte In 
regulă, titlu și CF. Tel. 212272 0723/732560.
• Dava,hsăite(fraa Vulcan, loturi 500 - 600 mp, 

preț 18 euro mp, Intravilan. TeL 0745/253413, 
218234, seara.
• timte terenuri Vețel și teren arabil la Mintia, 
prețuri negociabile. Tel. 216636,0721/8152»
• prădtaa ■ ari, posibilitate construcții, în 
Balata. Tel 233392

• ktearitanira mp In Biela cu toate fadlltâtile: 
apă. canalizare, curent gaz. preț 4 euro/mp. Tel 
233974,0724/388452
• Inbwtian HM mp, zona Deva 700. Tel 222306, 
226813.
• kriraMan și extravilan. In Banpotoc șl 
Chimlndia. Tel 261013.
• tefcaritea, HM mp, zona 700 Deva, preț nego
ciabil. Tel. 222305,226813.
• Mravtian, te Deva, Str. Alunului (zonă agre
ment), case vacanță, 2300 mp. Tel. 227242
• Mtivknle de casă. în Tâmpa, st 17» mp, fs 
17 m, curent gaz, apă, canal, vecinătate Ime
diată Stretul Mic, preț negociabil. Tel. 
0354/402235,0726/118427,0726/404011.
• heavfcn,gaeke construcție casă. In Șoimuș, 
la asfalt 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la 
poartă. Infom il, zilnic, după ora 16, la tel. 
220269,0746/02»»
• Ivada h Oncea, după serpentină, 2.000 mp, 
curent - 9 E/mp.». 432-142 07410496».
• loc da casă ,11 ari, in Boholt la șosea, posi
bilități gaz, curent Tel. 237660.
• lac de casă 3516 mp, fs 22 m, apă, gaz, curent 
loc drept zonă liniștită, Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Tel 0723/005657
• teren Iha la centură aproape de Campus-35 
E/mp.». 432-142 0741-049-5»
• teren 2200 ha, la Ieșire din Felix ■ 8 E/mp neg 
». 4196», 0722-363-658.
• teren 1400 ha la CET, centură-15 E/mp neg». 
419630,0722-3636»
• teren 1400 mp, in Episcopia, str. Cârtîrețelor- 
11 E/mp.». 432-142 0741-179-457.

• teren 2970 mp, Cordău ■ 14 E/mp neg. •. 
419630,0722-3636»
• teren 2500 mp, Felix ■ 26 E/mp, neg 3.000 mp 1 
Mai - 40 E/mp neg 3300 mp. Sârimartin ■ 24 
E/mp neg ». 419630,0722-3636»
• teren 1500 mp, Colinelor, fs. 36m -18 E/mp.». 
0359-353-646,0741-179-457.
• teren 4.000 mp, dublu front in Tileagd, DN 1 
intravilan - 33 E/mp.,». 432-142 0741-049-590.
• teren 5.000 mp, Oradea ■ Sânmart partea 
stângă-17E/mp.».432-1420741-049-5». „
• teren 5300 mp, str. Colinelor ■ 18 E/mp. ». 
432-142 074-179457.
• teren 1800 mp • 7 E/mp neg 5300 mp - 5 E/mp. 
între Cordău și Cihei.». 419630,0722-363-658.
■ teren 7.600 mp, lângă lacul Săldăbagiu ■ 13 
E/mjj.». 432-142 074-179467.
• teren 700 mp, spre Cordău - 25 E/mp neg ». 
419630, V 65
• teren 8N mp, Vașlle Cârlova ■ 65 E/mp.». 
432-1420741-0496»
• teren Apateu - Nojorid, 23 ha, fs. 60 m ■ 4 E/mp. 
•.0359-353646,0741-179457.
• teren Ute Felix, 5300 mp -16 E/mp.». 432-142, 
0741-179457.
• teren canturi, LApateulul 7300 mp-32 E/mp. 
». 432-142 0741-049-5».
• teren In Oncea, 13 ha, ferma 10 • 9E/mp.•». 
432-1420741-179457.
• teren ta intrarea în Ruși, intre șosea și calea 
ferată, 268 ha, fs 384 m, acces ta apă, curent 
gazjirețl euro mp, negociabil, aștept variante.

• teren ta lacul Sândăbaglu, din Gh. Doja 6.000 
mp -15 E/mp.». 432-142 074-179457,0741-049- 
5».
• teren ta liziera pădurii Săldăbagiu, din Doja, 
6.000 mp - 33 E/mp.«. 432-142 074-049-5».
• teren Ungă pădurea Nojoridulul, spre Apateu 
1,14 ha ■ 2 E/mp. a. 432-142 0741-049-5».
• teren Unda 5300 mp, fs. 20 m • 4 E/mp.». 
0359-353646,0741-179457.
• teren Nojorid - leș, 5300 mp, fs. 20 m - 4 E/mp. 
•.0359-353646,0741-179457.
• tem Pateu, 1 ha. fr. 50 m - 5 E/mp.». 432-142, 
074-179457.
• tem parcata 400 mp, pers, fizică, fs. 20 m, z 
Apateului, utilitățile la 900 m • 18 E/mp. ». 
0740612-156
• tem parata 1300 mp, str. Făcliei ■ 27 E/mp.». 
432-1420741-049-5»
• tWMpWCtiț 500-1000 mpă,Săntandrel-18 
E/mp.». 432-142 0741-0496».
• tem parale 500 mp, fs. 20 m aproape de 
utiim curent apă, z. ApateuluL». 0359-353646, 
0741-0496».
• tem parale 600 mp, In Npjorid, partea 
dreaptă - 20 E/mp.». 432-142,0741-0496».

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

CUVÂtfflHL

• tem parata 700-800 mp, Paleu, lângă lac • 11 
E/mp.». 432-142 0741-0496».

SC BAU DECOLUX SRL DEVA
str. M. Eminescu, nr. 82 (vizavi de Ardaf)

tel. 0254/217.433

Dacă doriți să trăiți într-o ambianță plăcută, folosiți materialele 
BAUMIT - IO ani de experiență germană obținând o 

CALITATE SUPERIOARĂ LA PREȚURI MINIME la lucrările tencuielilor 
interioare MPA 25 și tencuielilor exterioare.

Tot societatea noastră vă pune la dispoziție materiale la comandă: 
vopsele lavabile pentru interior și exterior. pollstlren expandat |l 

extrudat, adezivi pentru placaje, profile colțare, var, ciment, 
In plus, lucrările dv. pot fi realizate șl de echipa noastră de CGnstruc-

tod profesioniști, cere execută fațade cu materiale Baumit, placaje 
ceramice și alte lucrări de amenajări interioare |i exterioare.

Nu ezitați să ne căutați!

SC DARIANEINSTAL 
SRL

CISCO INVEST SRL

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

PARTENER GEALAN Șl ALUMIL
Punct de vânzare: sir. G. Coșbuc. nr. 30 (vtznl de Pompieri) 

Tel-rtax: 0254/232.830
Mobi: 0740.388.516, 0740.303.371
• Umplârie aluminiu șl pvc cu geam termopan 

industriale, automatizări marca

• plase de insecte, rulouri

Reducere in funcție de comandă!
DEVA, str. N. Bălcescu. bl. 12A, parter, tel. 0788/367578. 

(28069) ■ rwțiin i

INTERCAR

(28090)

Dealer autorizat pe județele 
Sibiu și Albe

Contact: DN 1, km 303 ♦ 750, ȘelimMr. Sibiu. 
\ /, Tel: 0269 560 606

v A A! 0289 560 688\ i ~~ b~i Awvrîhțercar.ro

RECLAME

Awvr%25c3%25aeh%25c8%259bercar.ro
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• teren panele 970 mp, str. Plaiului ■ 13.500 
E/parcela.». 432-142,0741-179-457.
• teren parcele de 550 mp, aproape de lacul 
Săldăbaglu -16 E/mp.«. 432-142,074-049-590.
• teren parcele pe Izvorului, 700-1.000 mp,, preț 
neg.". 432-142,0741-049-590.
e teren Salonta - Clumeghiu, 1,2 ha, fr. la drumul 
național ■ 5.000 E «. 432-142,0741-049-590.
• teren Sânmartln Cihei 474 mp - 32 E/mp, neg. 
960 mp • 33 E/mp neg.«. 419-630,0722-363-658
• teren str. Făgetului 15 ha 12 E/mp.", 432-142, 
0741-049-590.
•taen str. Frunzișului, 8700 mp ■ 12 E/mp.". 
432-142,074-049-590. .
• teren z'. Apateului 5.000 mp • 10 E/mp.

J32-142,074-179457.
B teren, Mie Deva ■ Sântuhalm, 1779 mp. Tel. 
210869,0721/430502.
• urgent, teren intravilan, Deva, apă, gaz, curent 
electric, (22 Decembrie), preț 900 milioane lei. 
Tel. 224296,0788/361782

Cumpăr terenuri (22)
• terenm 1.000 mp, 1.500 mp pe Făcliei. ». 
419-630,0722-363-658

Vând spații comerciale (25)
• Brad, front stradal, termopan, toate facilitățile, 
preț 27.000 euro, negociabil. Tel. 0721/283058

Vând alte imobile (27)
• fermă, 5 grajduri, 3 în stare bună, 4 ha teren 
intravilan, căi acces și curte betonate, la 12 km 
de Deva, negociabil. Tel. 0721/777877.

Imobile chirii (29)
SI numni ACUM

• oferim avantajos spați de depozitare sau 
pr Kd lăttknea halei 12 m)Mră(tle, 
cu to tătBe, prețuri atradm, TeL
0254/244101 MU 0724/0

• SC Saimlntex Grup SUL Deva, str. 
Apuseni, nr. 1 (DepozMot) închiriază spatl 
comerdale, informații teL 223320,222087.

• dau In chirie ap. 2 cam, mobilat, utilat, 
Rogerius -150 E/luna.». 432-142,0741-049590.
• oferspreînchiriere unei singurefirme4birouri 
elegante, etaj 1, ultracentral, grup social, 
centrală termică proprie, preț avantajos. Tel.

45/096675,0744/561810.

Imobile schimb (30)
• schimb teren și cabană cu mansardă, 1000 
mp, Costești nr. 25 A, cu teren zona Deva sau 
împrejurimi. Tel. 0723/288282.

Auto românești (36)
• vând Dada Logan Ambition 13 albastru Egee, 
5000 km, full-option, preț 7950 euro. Tel. 
0723/288282.
• vând Dada papuc 5 locuri, af 1999,61.000 km, 
1600 cmc, benzină Tel. 0254/241559.
•(vând Dada break, 1994, recent vopsită, izolată, 
RK, set motor, vibrochen, delcou noi, mochetă, 
tapițerie nouă VT 2007,8000 ron, negociabil. Tel. 

~ 0723/621300.
* «vând Dada Super Nova, culoare alb 2817.000 

km, preț 3000 euro, stare foarte bună Tel- 213943.

Auto străine (37)
• vând Daewoo uefo, original, unic 
proprietar, 19.000 km, carte service, ireproșabil. 
Tel. 0723/270348
• vând Opel VectrȘI^ii, af 1991, gri metalizat 5 
uși, stare foarțe bună închidere centralizată,

-^alarmă preț negociabil. Tel. 0722/376825.
?* *»  vând vw Gpff I, #1980,2 uși, revizie tehnică 
- .1-4.2007, preț negwic... Tel. 0721/679186.

• vând pentru însilozare E 281 - C, preț avan
tajos. Tel. 0723/382799.
• vând combină cereale .Class”, 2 m, stare 
perfectă de funcționare. Tel. 0722/334830,682475, 
0788/199266.
• vând motoare trifazate 13 kW, 15 kw, 3000 
rotații/minut, preț negociabil. Telefon 
0722/314123.
• vând motocositoare Husqvarna, lamă 80 cm, 
stare foarte bună de funcționare, mașină de 
tuns iarbă Husqvarna, manuală lama 40 cm, 
aproape nouă Relații la telefonul 2139621, după 
ora 20.
• vân rășitoan >rumb pe 5 rânduri și cartofi 
pe 3 rânduri, instalație erbicidat de 450 litri, 
semănătoare păioase 17 rânduri. Tel. 263472. 
0723/378752.
• vând tractor 45 CP, motor defect. Tel. 
0724/018405.

• vând motoretă Aprilla, model RS, 80 cmc, af 
’ 1997, stare impecabilă scuter Suzuki 49 cmc, af 

1992. Tel. 263472,0723/378752.

• cumpăr motor Fiat 3 pistoane. Tel. 683091, 
0724/018405.
• vând curele de piele pentru mașini de cusut 
Tel. 224182,0723/499284.

• închiriez garaj, zona Liliacului, Deva. Tel. 
0722/211366, orele 19-21.

Microbuze. Dube (38)
• vând dubită Iveco 50C13 i urbo Daily, af 2000, 
oglinzi electrice încălzite, cârlig de remorcă 
rădiocasetofon, alarmă închidere centralizată 
preț negociabil. Tel. 0722/607555,0722/314123.

Camioane, remorci (39)
• vând camion Raba de 8,5 tone cu prelată
stare de funcționare foarte bună, preț 160 
milioane lei. Tei. 0742/701974.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

Moto-velo (41)

Piese, accesorii (42)

Garaje (43)

Mobilier și interioare (47)
• dulap 3 uși, 2 sertare, furnir nuc, uși de lemn 
pe balamale pentru garaj, vană mare fontă șl loc 
devecIBejan.Tel. 212605.
• vând dulap foarte încăpător cu șifonier șl 
vitrine pentru cărți, preț 25 milioane lei, birou 
pentru elevi, preț 500.000 lei. Tel. 233084.
• vând urgent mobilă de tineret, mobilă de 
dormitor, bucătărie, colțar Dulclneța, aragaz, 
frigider, prețuri avantajoase. Tel. 213244, 
0741/154394.
• vând umnt și convenabil mobilă canapea, 
dulap 2 uși,.bibliotecă birou, preț 5 milioane lei. 
Tel. 0724/218018
• vând iigent, negociabil, mobilă sufragerie, 
colțar, cahapea nouă 2 persoane, covor persan 
3,5/25 m, masă mică din sticlă măsuță tv, 
mobilă bucătărie, bibliotecă cu birou atașabil. 
Tel. 224891.
• vând rțcamter cu ladă 2 dormeze de o 
persoană 2 fotolii, masă lungă 2/80 m, dulap 
lemn, 2 uși interior cu toc, geamuri Scanate, 1 
canat, 4 pentru baie, cămară 2 căruțe - una 
mare pentru piață Tel. 215325.

Calculatoare si accesorii 
(51)

DELCRIS SERVICE SRL
TEL: 10359) 409222
0723-354.W1 w .
Str. Prima rid ’\r.26 V ► ' Q

ORADI’A

ULTRA PROMOȚII
Numai aici gasesti: 

Cete mai mri
MONITOARE 15' -te te 450.000 tei

MONITOARE 17’rfe te 850.000 tel

second-hand 
produse noi

E-mail: ealculatuare(ardslink.ro

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând centură militară veche cu o stemă pe 
pafta, 150 euro, mașină dă cusut Singer, monede 
cu eclipsa 2 euro bucata. Relații la telefon 
0723/005657.
• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr.
54 ■ 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 130 euro, negociabil. TeL 212272, i 
C723/732560. ...... ■-------------------------------1

Materiale de construcții (53)
• moblter din pal și lemn masiv debitare 
bușteni. Tel. 0744/567736,0722/532715.
• vând gard de beton, la comandă asigur trans
port și montaj. Tel. 0723/659753.'

de producător. Reiațfila

• vând țiglă din demolare, mobilă veche de 
peste 100, de ani, preț negociabil. Tel. 
0254/220610.
• vând urgent cărămidă din demolări 6000 
bucăți,dimensiuni 28x14x6 cm. Tel. 0723/335189.

Electrocasnice (56)
• vând candelabra de cristal de Boemia, 
perfectă stare, 3 becuri, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună cu motor defect, toată instalația este pe 
cupru, preț 2,5 milioane lei. Tel. 221060.
• vând mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661001 - 2505013, perfectă funcționare, 
vechime de peste 100 de ani, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând o mașină de cusirt Singer, stare perfectă 
de funcționare. Deva, tel. 213908.
• vând urgent ladă frigorifică 5 sertare, bine 
întreținută stare bună de funcționare. Tel. 
228204, zilnic.
• mașină de spălat automată de Cuglr, sobă 
teracotă pe colț, frigider Frigero, mașină de 
spălat mică aspirator, șpriț făcut cârnați. Tel. 
215325.
• urgent ladă frigorifică Thor, 3 sertare și conge
lator și frigider Zill, stare bună preț negociabil. 
TeL 0254/225023.
• vând 2 mașini de cusut Naumann, una 
mecanică cealaltă electrică 24 operații. Tel. 

231737.
• vând candelabra cristal, perfectă stare, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând frigider Arctic, preț 35 milioane lei și ladă
4 sertare, fără motor 2,5 milioane lei. Tel. 
0720/4324480254/213483.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând jimincă în Banpotoc. TeL 261013.
• vând porc Marele alb, 180 kg, și purcei 10 
săptămâni. Tel. 0744/611145.
• vând purcel rasa Duroc. TeL 0744/470282.
• vând vacă Holstein, vârsta 6,5 ani, în locali
tatea Sântuhalm, nr. 32. Tel. 210877.
• vând vacă și vlțea de 5 luni, Petreni. Tel. 
0722/299806,264682.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vâr ipârai pentru măsurat glicemia, marca 
Accu Cher, nou,, nemțesc cu 100 bucăți tatei Tel. - 
230253.

Altele (61)
• vând cazan de fiert țuică 160 litri, și armăsar 8 
ani, preț negociabil. Tel. 218037.
• vând ceas de mână Doxa, perfectă funcțio
nare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.

• vând togrâțământ (gunoi de grajd), localitatea 
Boholt, nr. 52, familia Luca. Telefon 0727/995778
• oferim siropuri superconcentrate pentru 
dozatoare Tec, profit 400%, 12 sortimente, la 
flacoane plastic de 2 litri, Deva Tel. 0745/096675, 
235320.
• vând 2 bazine Inox dreptunghiul lare pe suport 
metalic 250/180/70 cm, 2000 litri flecare, posibi
litate răcire lichide alimentare, preț 380 euro 
bucata negociabil. Tel. 0745/096675, 218308, 
212057.
• vând ceas de mână elvețian Longlnes, cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 140 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând In Deva presă Inox pentru filtrarea 
lichidelor alimentare, sucuri, vinuri, preț 300 
euro, negociabil. Tel. 0745/096675,218308 seara 
212057.

Pierderi (62)
• pteniut carnet asigurări sănătate pe numele 
Furca Adina Se declară nul.
• pierdui camei asigurări sănătate pe numele' 
Mirza Roman. Se declară nul.

• pierdut carnal asigurări sănătate pe numele 
Popa Geta Lidla Se declară nul.
• pierdut camei șomaj pe numele Radu 
Loredana Se declară nul.
• pierdut legitimație de serviciu eliberată de SC 
Termoserv SA pe numele Anca Perian. Se 
declară nulă

Apeluri (65)

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

Solicitări servicii (71)

• aaoclalla de proprietari 151 Deva Str. 22 
Decembrie, bL 46 A, soMtă oferte pentru 
■rcreri >>■ î MstaotațE vi fbâ ttuarfa, arieni 
Woc. TeL0741/077824

Prestări servicii (72)
• Astral Telecom informează abonații săi din 
Deva că începând cu luna septembrie va modi
fica tariful la produsul său de bază al serviciului 
său audiovizual.

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

»- și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
. Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 

Severir Hunedoara șl satu Mare
caută jțeptru dezvoltarea echipei în 

Hunedoara

distribuitori de presă
Cerințe:

• Ab. $ nunu
t , : CraWi.foâ/. / 
[care;

• Disponibilitate la program 
matinal;
• Seriozitate.

Prezintă avantaj:
• experiență relații cu publicul;
• persoanWaiiiamică;
• experiență în vânzări.

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

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

J.« chioșcul de ziare de fârigă 
Comtim:

: • chioșcul de ziare din stația
: de autobuz Orizont- Micro 15;
I • chioșcul de ziare de lângă
i Galeriile de Artă Forma:
i • chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 

i ZamfirescuB-dul Decebal.

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

• TeotHagSRL Deva organizează pregătire 
pentru utilizarea calculatorului h nivel 
european, începând cu 1 septembrie 2005, 
(ECDL). înscrieri șl Informații suplimentare 
în perioada 25 Iulie - 25 august la sediul din 

Deva, Bdul 22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea 
Cepromln), etaj 2, camera 221. Tel. 
0254/212070, fax 0254/218111.

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

• efectuez transport marfă local și 
interurban, cu camion acoperit de 3,21 util, 
36 mc, dimensiuni de încărcare 600 x 240 x 
240. Tel. 229611,0740/953297.

• HoanergoferepcuU Dumitra Șerban cu rezul
tate deosebite în tratarea unor boli grave se află 
în Județul Hunedoara în luna august Tel. 
0741/560441.
• tvaluitor Mitorturt evalusz Imobils, spații de 
producție, hale, spații comerciale, societăți 
comerciale, divizări. TeL 0726/718505, 
0254/212167.
• exocut proiecte de casă și avize. ». 
0788-231-322,0722-398-708

• transport marii până la 8 tone cu autouti
litară nret excelent negociabil. Tel. 221491.

Au trecut 6 săptămâni triste, de când a plecat dintre noi 
pentru totdeauna într-un mod discret și demn, cel care a - 
fost

IV MARTINOVICI
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în Liniștea și Pacea Lui. 
Adio, Ursule drag! Comemorarea, sâmbătă 6 august 2005, 
ora 10,30, la Biserica Popa Șapcă din Hunedoara.

Dan și Sorin

• angajez ospătar in Restaurant pe Borșului, în 
fața F-cii de Zahăr, aștept seriozitate. «. 
0741-179-457.
• caut temele, permanent pentru companie 
bătrână ofer întreținere și retribuție. Tel. 227884 
sau 225044.
• angolez tehnolog pentru brutărie. Relații latei. 
237577.

ViRULVTA AtgAfci

Comemorări (76)

Au trecut 10 ani de lacrimi și 
durere de când ne-a părăsit pentru 
totdeauna cel care a fost

HAȚEGAN GHEORGHE
Nu o să te uite niciodată soția 
Elena, fiica Neli, fiul Ghiță, nora 
Jeni, ginerele Aurel, nepoții 
Simona, Angelica, Florin, Sorin, 
strănepoata Roxana. Comemo
rarea în 6 august, în satul Fintoag. 
Dumnezeu să te odihnească în 
pace.

• societate comercială angajează condu
cători auto cat B, C, E, muncitori necaMcațL 
klfonnațB la teL 0254/219300.

• sodetate comerdată angalează zidari șl 
zugravi, CV-vri șl relații la teL/tax 
0254222344

1 apariție- 40.900 H

(lSMwlî

PRIMA APAJtfTtt

• societate comercială angajează contabâ 
cu experiență și operator calculator 
facturare. CV-uri la fax 0254/222344

• societate comercială angajează absol
venți, promoția 20(SțdeBceu șl facultate, 
pentru brutărie. TeL rai r.

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

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

Anunțurile de 
mică publicitate 
sunt gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

latartțte-LOO.DOOW 
tio MM.

SapwlțS» 400.000 tel

ardslink.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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* Campanie Greenpeace. Organizația 
internațională ec'ologistă Greenpeace 
lansează în Bulgaria o campanie de opt zile 
împotriva construirii și utilizării de centrale 
nucleare în această țară și pentru pro
movarea resurselor alternative regenerabile 
de energie. (MF)

Cea mai mare așezare 
celtică din Austria

Bridget Jones 
revine

Londra (MF) - Bridget i 
Jones, cea mai celebră ; 
celibatară din lume, re- i 
vine în The Independent, 
în 1995, The Independent : 
i-a cerut lui Helen Field- ; 
ing, jurnalistă care pu- ; 
blicase deja un roman, i 
să scrie un articol săptă- î 
mânai în care să abor- i 
deze subiecte precum : 
bărbații, machiajul, cu- i 
rele de slăbit și cumpă
răturile.

Fielding a avut nevoie i 
doar de o jumătate de i 
oră pentru a o crea pe I 
Bridget Jones, anti-eroi- I 
nă celibatără, și jurnalul î 
acesteia, în care își no
tează zilnic greutatea, i 
numărul de țigări fuma- I- 
te și cantitatea de alcool 
pe care o consumă. Brid
get locuiește la Londra și 
își împarte timpul între ■ 
serviciul mediocru la o 
editură, prietenele ei 
Jude și Shazzer și pro
blemele sentimentale al 
căror obiect este, pe 
rând, șeful ei, Daniel 
Cleaver sau Mark D'Ar
cy, avocat aristocrat de 
care se îndrăgostește.

Rubrica femeii de 30 
de ani, publicată între 
1995 și 1997, a devenit 
imediat un succes în 
Marea Britanie și cartea 
inspirată din ea, „Jur
nalul lui Bridget Jones”> 
tradusă în 30 de limbi, s- 
a vândut în peste zece 
milioane de exemplare 
în toată lumea.

Patru pui de rățușcă radjah s-au aliniat Ia 
Grădina Zoologică din Berlin. Pentru prima 
oară ele au fost aduse aici din Indonezia, unde 
sunt pe cale de dispariție. (Foto- epa)

China introduce restricții
Beijing - China va introduce restricții 

în ceea ce privește emisia unor noi canale 
străine de televiziune și intensifică cenzu
rarea programelor de televiziune impor
tate, a anunțat Ministerul Culturii de la 
Beijing, în contextul eforturilor de a con
solida controlul guvernului asupra culturii 
populare.

în cadrul unui efort „de a apăra securi
tatea națională culturală”, guvernul chinez 
va consolida de asemenea controlul la peste 
31 de emisiuni cu transmitere prin satelit 
care dețin licențe pentru China.

Guvernul va interzice de asemenea acor
darea de noi licențe companiilor din dome
niu de a importa ziare și reviste, publicații 
electronice, produse audiovizuale și desene 
animate pentru copii, se arată într-o 
declarație a Ministerului.

George W. Bush

■ Arheologii au 
descoperit urmele celei 
mai mari așezări celtice 
din vestul Austriei.

Linz (MF) - Arheologii din 
Austria au anunțat joi că au 
descoperit într-un sit din ves
tul țării urmele celei mai

Bush - în 
Texas 
Președintele ameri
can George W. Bush 
a părăsit Casa Albă, 
marți, pentru a 
merge la ferma sa de 
la Crawford, Texas, 
unde se va odihni 
timp de o lună, în 
timpul vacanței parla
mentare din august. 
Bush intenționează 
totuși să facă mai 
multe deplasări în 
afara Texasului, de 
exemplu pentru a 
sărbători un succes 
legislativ semnând 
legea, energiei în 
New Mexico. 
Bush va primi de 
asemenea vizita 
președintelui colum
bian Aivaro Uribe, 
joi, cu care va discu
ta despre combate
rea traficului de 
droguri.
O invitație la ferma 
Crawford este con
siderată un privilegiu 
acordat unui număr 
restrâns de lideri 
străini. Ultimul care a 
fost invitat la ferma 
texană a președin
telui a fost prințul 
moștenitor al Arabiei 
Saudite.

Urme ale așezărilor celtice

Jackson și fosta soție
documentul, ceea ce s-a și în-■ Michael Jackson i-ar 

putea permite fostei sale 
soții, Debbie Rowe, să-și 
vadă copiii.

Los Angeles (MF) - Micha
el Jackson este pe punctul de 
a rezolva un conflict legal cu 
fosta sa soție, Debbie Rowe, 
privind dreptul acesteia de a 
vizita cei doi copii pe care îi 
au împreună.

Rowe și Jackson au divor
țat în 1999, iar într-un acord 
încheiat între ei în 2001, fe
meia renunța la toate dreptu
rile ei părintești, în schimbul 
unei sume consistente, potri
vit presei. în 2004 însă, în ur
ma anchetării lui Jackson 
pentru agresiune sexuală a 
unui minor, Rowe s-a adresat 
justiției pentru a declara nul

Nu vor chelnerite decoltate
■ Supărare în Bavaria, 
după ce UE a cerut ca 
chelnerițele să fie mai 
îmbrăcate.

■ Berlin (MF) - Bavarezii 
sunt foarte supărați pe un 
proiect al Uniunii Europene, 
care le va obliga pe chel
nerițele de pe terasele lor să 
se acopere pentru a se prote
ja de soare, transmite Daily 
Telegraph în ediția sa elec
tronică.

Proprietarii de berării, po
liticienii și majoritatea feme
ilor din Bavaria au denunțat 
legea ca fiind absurdă și spun 
că va pune capăt unei tradiții 
de secole.

Chelnerițele din berăriile 
bavareze poartă un costum

Brâncuși,
■ Brâncuși se află pe 
poziția a cincea în topul 
celor mai bine vânduți 
artiști din lume.

București (MF) - Pablo 
Picasso rămâne și în acest an 
cel mai bine vândut artist din 
lume, cu lucrări vândute la 
licitații la valoarea totală de 
89 de milioane de dolari din 
ianuarie până la sfârșitul 

Beijing. Desenele animate,
benzile și jocurile video
sunt tot mai răspândite în 
această țară. (Foto: epa;

mari așezări celtice, inclu
zând vetre, unelte și ustensile 
pentru gătit, relatează Asso
ciated Press.

Obiectele au fost dezgropate 
în urma unor săpături efec
tuate în apropierea drumului 
național situat la 200 de kilo
metri la vest de Viena, a de
clarat echipa de arheologi.

Săpăturile âu început în lu
na iunie, după ce echipajele 
care se ocupau de construirea 
unei pasarele pe autostradă 
au descoperit urme ale civi
lizațiilor celtice și romane, a 
indicat Heinz Gruber, un ofi
cial al serviciului de conser
vare a monumentelor și a al
tor valori istorice din provin
cia situată în regiunea Aus
triei Superioare.

tâmplat.
Avocații lui Jackson au 

contestat decizia, dar cele 
două părți sunt în prezent pe 
cale de a ajunge la o înțe
legere. „Rezolvarea va mul
țumi pe toată lumea”, a de
clarat avocatul Michael 
Abrams.

Avocatul lui Rowe, Iris Fin- 
silver, a refuzat însă să con
firme apropiata rezolvare a 
conflictului pentru a nu pune 
în pericol tratativele.

Rowe a depus mărturie în 
timpul procesultil lui Jackson 
pentru agresiune sexuală a 
unui minor, descriindu-1 ca 
pe un „tată minunat” și ex- 
primându-și speranța că va 
putea să-și reînnoiască rela
țiile cu el; și Paris și Prince 
Michael, copiii lor.

Bavarezii preferă chelnerițele decoltate

numit „dirndl”, care constă 
într-o rochie cu șorț a cărei 
parte de sus este foarte de
coltată și urmează liniile tru
pului. Costumele sunt ame

pe locul 5 
lunii iunje. El este urmat de 
Andy Warhol - cu peste 43 
milioane de dolari, Lucian 
Freud - 28,52 milioane de 
dolari, Max Beckmann - 26,56 
milioane de dolari și Con
stantin Brâncuși - 24,54 mili
oane de dolari.

Sculptorul român este un 
nou intrat în top 10 al celor 
mai bine vânduți artiști. 
Acest lucru se explică prin 
prețul-record la care a fost

nințate să fie înlocuite cu u- 
nele mai puțin plăcute la 
vedere, deoarece UE are in
tenția să emită o directivă 
menită să protejeze angajații

la vânzări
. • V'

vândută în 4 mai, la o licitație 
Christie’s în New York, sculp
tura „Pasăre în spațiu” ce a 
fost recent descoperită. Prețul 
de adjudecare a fost de 24,5 
milioane de dolari, la care se 
adaugă comisionul casei de 
licitații, astfel încât costul 
total a urcat la 27,4 milioane 
de dolari. Acesta este cel mai 
mare preț înregistrat la vreo 
licitație în 2005, conform 
bazei de date franceze. 

care lucrează în aer liber de 
arsurile pe care le poate 
provoca soarele. Patronii 
berăriilor riscă amenzi con
sistente dacă nu-și protejeaz^ 
angajații de riscul arsurilor și 
de cancerul de piele.

„Acesta este un exemplu de 
legislație europeană la apo
geul pedanteriei sale”, a de
clarat primarul orașului Mun- 
chen, Christian Ude. „O chel
năriță nu mai are voie să ser
vească bere într-o grădină, cu 
o bluză decoltată. Eu nu mai 
pun piciorul într-o berărie în 
aceste condiții”.

Cei mai supărați pe direc
tiva europeană au fost orga
nizatorii Oktoberfest, cel mai 
mare festival al berii german, 
care atrage anual șase mi
lioane de vizitatori.

ferat de benzi animate, la 
Festivalul benzilor și al 
desenelor animate de la


