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Vremea va fi instabilă, cerul va fi vari
abil, izolat se vor semnala ploi.

dimineața la prânz seara

Vremuri grele la Minvest

Nu ne place! Primăria Deva nu a găsit încă 
o soluție pentru eradicarea câinilor comu
nitari. Copiii și bătrân- suferă cel mai mult 
din cauza patrupedelor. (Foto: Traian Mânu)

■ închideri de mine și 
disponibilizări vor avea 
loc la această com
panie minieră.

Deva (C.P.) - Exploatarea 
aurului în subteran la Brad 
se va închide „într-un timp 
relativ scurt”, susține mi

nistrul Economiei, Codruț 
Șereș. El a precizat că ren
tabilitatea exploatării a scăzut 
o dată cu reducerea concen
trației de minereu aurifer și 
că acum la Brad se realizează 
prospecțiuni geologice pentru 
a se putea observa dacă o 
asociere a mi-nei cu o firmă 
privată - Deva Gold - este

benefică sau nu pentru ex
ploatarea aurului în halde de 
suprafață. La rândul său, 
directorul Minvest Deva, 
Pompiliu Crai, a declarat că 
a solicitat închiderea filialei 
miniere Poiana Ruscă-Teliuc, 
unde sunt angajați 120 de 
mineri, deoarece aceasta nu- 
și mai poate achita datoria

către Electrica. Datoria totală 
ajunge la 8,8 milioane lei noi, 
urmând ca azi să fie întrerupt 
curentul electric. Acesta a 
spus că a discutat cu re
prezentanții Electrica, dar nu 
s-a găsit o soluție de ree- 
șalonare a datoriilor. Mine
rii concediați vor primi plăți 
compensatorii.

Viața la sat., cu bursă!
Deva (C.P.) - Studenții, care provin din 

mediul rural și urmează cursurile de zi ale 
facultăților acreditate, pot beneficia de 
burse de studiu îiț valoare de 3,5 milioane 
de lei vechi pe lună. Singurele condiții pen
tru a primi acești bani sunt ca studenții să 
profeseze, după terminarea studiilor, In 
mediul rural, pe o perioadă cel puțin egală 
cu cea în care au primit bursa de studiu, să 
nu aibă restanțe și să nu repete nici un an 
universitar. Dacă tânărul refuză să lucreze 
în sat, va restitui toți banii.

Decese TBC în județ

Conducerea Mintiei,
■ Ministrul Economiei, 
nemulțumit de absența 
restructurării la Termo
centrala Mintia.

Deva (M.S.) - Ministrul Eco
nomiei și Comerțului, Codruț 
Șereș, s-a arătat, sâmbătă, la 
Deva, nemulțumit de faptul 
că la Termocentrala Mintia 
nu a fost întocmit un pro

gram de restructurare și de 
diminuare a costurilor de pro
ducție. „Sunt nemulțumit de 
faptul că, până în acest mo
ment, nici un program de 
restructurare și de diminuare 
a costurilor nu a fost încă ini
țiat. Cred că avem o proble
mă la nivelul Consiliului de 
Administrație și al conducerii 
termocentralei”, a declarat 
mi-nistrul, menționând că

„nu e suficient să produci 
oricum”. Șereș a adăugat că 
la minister au fost pregătite 
documentele pentru consti
tuirea unui complex energetic 
format din Termocentrala 
Mintia și mai multe exploa
tări miniere din Valea Jiului. 
Termocentrala Mintia-Deva 
este principalul consumator 
al cărbunelui produs în 
minele din Valea Jiului.

Avertizare
leva (C P.) - Prefectura 

Hunedoara a primit du
minică o înștiințare pri
vind deteriorarea con
dițiilor meteo. în decurs 
de 24 de ore se vor sem
nala ploi abundente, în
soțite de vânt puternic și 
căderi de 'grindină. Can
titățile de<,apă pot atinge 
20-40 litri/mp.

Fonduri pentru infrastructurăNumărul persoanelor cate au decedat în urma TBC a 

crescut de la an la an W județul Hunedoara.

■ Guvernul a alocat 
bani pentru sprijinirea 
localităților hunedorene 
afectate de inundații.

Deva (C.P.) - Executivul a 
decis acordarea din bugetul 
de stat a 17,5 miliarde de lei 
pentru refacerea zonelor afec
tate de inundațiile recente. 
Banii vor intra inițial în 
vistieria Consiliului Județean 
Hunedoara, care va dispune 
împărțirea lor în funcție de 
pagubele provocate de apele 
revărsate. „Suma alocată de

Guvern este totuși insufi
cientă. Săptămâna aceasta va 
avea loc o întâlnire între 
reprezentanții CJ și primă
riile localităților care au avut 
de suferit de pe urma inun
dațiilor, pentru a analiza mo
dul de repartizare a banilor”, 
a declarat Dorin Păran, 
vicepreședintele CJ. Ultima 
evaluare efectuată de auto
rități privind distrugerile pro
duse de inundații se ridică la 
40 de miliarde de lei. Sute de 
case, șosele, poduri, au fost 
afectate în localități situate în 
mai toate regiunile județului.

Dalai Lama, liderul spiritual al tibetanilor, aflat în 
exil, a ținut ieri un seminar la Ziirich, în Elveția. Este 
pentru prima dată când acesta susține astfel de semi- 
narii în Occident timp de opt zile. (Foto: epa)
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• Inculpat. Un suspect în vârstă de 24 de 
ani a fost inculpat pentru complot în ve
derea comiterii de asasinate și deținerea ’de 
substanțe explozive în legătură cu atentatele 
eșuate comise la 21 iulie la Londra. Yassin 
Hassan Omăr, care locuiește în nordul Lon
drei, va compărea azi în fața justiției.

•
• Extrădat. Zambia l-a extrădat, ieri, în 
Marea Britanie, pe Haroon Rashid Aswat, un 
presupus membru al-Qaida despre care 
anchetatorii cred că a ’facilitat atacurile 
teroriste din 7 iulie. Aswat, în vârstă de 30 
de ani, a părăsit Zambia într-un avion pus la 
dispoziție de Guvernul britanic.

Declarație
Budapesta (MF) - No

ul președinte ale Unga
riei, Laszlo Solyom, a 
declarat într-un interviu 
că refuză să meargă în 
Statele Unite, dacă va 
trebui să-i fie luate am
prentele digitale la fron
tieră, Pentru a împie
dica accesul teroriștilor 
în SUA, Departamentul 
pentru Securitate Inter
nă a cerut înregistrarea 
vizitatorilor străini care 
intră și ies anual dă pe 
teritoriul american. A- 
ceastă declarație a șefu
lui de stat ung$r nu are 
decât o valoare simbol
ică, deoarece, în cali
tatea sa de președinte în 
exercițiu, el nu va fi su
pus acestui procedeu. 
Laszlo Solyom, fost pre
ședinte al Curții Consti
tuționale, a fost învestit 
vineri în funcția de pre
ședinte al Ungariei.

Iranul refuză să cedeze

Ariel Sharon
(Foto: EPA)

Cu arma 
sub pernă 
Ierusalim (Mp - Pre
mierul israelian Ariei 
Sharon doarme cu 
un pistol încărcat sub 
pernă, din cauza 
amenințărilor primite 
din partea 
extremiștilor 
israelieni, a relatat 
vineri, cotidianul 
Maariv. „Deși pro
tecția sa a ajuns la' 
un nivel fără prece
dent Ariel Sharon 
preferă să-și păstreze 
pistolul", 
menționează publi
cația. Serviciul de 
securitate internă are 
informații despre 
amenințări împotriva 
primului-mlnistru din 
partea opozanților 
planului său de eva
cuare a 8.000 de 
coloniști din Fâșia 
Gaza, care va fi pus 
în aplicare din 17 
august.

A murit Robin Cook
Londra (MF) - Fostul ministru britanic 

al Afacerilor Externe, Robin Cook, care 
demisionase din Guvernul Blair în 2003 
pentru a protesta față de războiul din Irak, 

a decedat în urma unui 
atac cardiac, sâmbătă după- 
amiază, în timp ce se afla 
împreună cu soția sa în- 
tr-o excursie montană în 
Scoția.

Cook, în vârstă de 59 de 
ani, s-a prăbușit în timp ce 
se apropia de Vârful Ben 
Stack, un munte din

regiunea Inverness, din nordul Scoției. Ime
diat a fost transportat la spital de către un 
elicopter al Gărzii de Coastă, care fusese 
alertată telefonic de Gaynor, cea de-a doua 
soție a lui Cook. Fostul șef al diplomației 
de la Londra a decedat la spitalul Raigmore 
din Inverness.

Robin Cook devenise secretar al Foreign 
Office-ului în 1997, când laburiștii conduși 
de Tony Blair au venit la putere după 18 
ani de guvernare conservatoare.

Când și-a preluat mandatul de șef al 
diplomației, Cook își anunțase intenția de 
a adăuga o dimensiune etică politicii 
externe promovate de Londra. Cât timp s- 
a aflat în această funcție, scena internațion
ală a fost marcată de intervențiile din Koso
vo și Sierra Leone.

Devenit ministru pentru relațiile cu Par
lamentul, în 2001, în timpul celui de-al 
doilea mandat de premier obținut de Tony 
Blair, Cook a demisionat din Cabinet în 
martie 2003, pentru a protesta față de impli
carea Londrei în războiul din Irak.
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

■ Președintele Mahmoud 
Ahmadinejad a avertizat 
că țara sa nu se va 
supune „tiraniei" străine.

Teheran (MF) - Iranul a dat 
dovadă, sâmbătă, de și mai 
multă fermitate în ceea ce 
privește condițiile internați
onale referitoare la domeniul 
său nuclear, președintele Mah
moud Ahmadinejad averti
zând, cu ocazia depunerii ju
rământului, că țara sa nu se 
va supune „tiraniei” străine.

Regimul iranian a respins 
din nou, considerându-le „in
acceptabile”, propunerile eu
ropene de cooperare și și-a 
menținut decizia de a relua 
activitățile nucleare de con
versie a uraniului, asumându- 
și riscul de a fi supus unor 
sancțiuni din partea Consili
ului de Securitate al ONU.

Mahmoud Ahmadinejad, noul președinte iranian (Foto: epa)

Intransigent
Discursul de învestitură 

rostit în Parlament a pus 
accent pe intransigența Tehe
ranului în ceea ce privește 
„drepturile” țării și refuzul de 
ă se „supune”, într-un mo

ment în care o parte a comu
nității internaționale face pre
siuni pentru ca Iranul să dea 
garanții că nu va produce 
arma nucleară.

Comunitatea internațională 
este îngrijorată și de faptul că 
venirea la putere a lui Ah

madinejad va însemna o ra
dicalizare a politicii externe 
iraniene.

„Nu vom accepta nimic ca
re încalcă drepturile națiunii 
noastre, este un principiu 
vocabil al politicii noastre’^ 
declarat noul președinte, fă
când aluzie la presiunile exer
citate asupra Iranului pentru 
a-1 determina să renunțe la 
îmbogățirea și conversia ura
niului.

într-un document de 34 de 
pagini conținând propuneri 
de cooperare nucleară, com
ercială și politică, Germania, 
Franța și Marea Britanie, 
care negociază cu Teheranul 
din luna decembrie 2004, 
solicită, într-adevăr, ca Iranul 
să-și ia angajamentul că nu 
va continua îmbogățirea ura
niului atât timp cât Europa îi 
va garanta aprovizionarea cu 
combustibil nuclear.

Vor un reprezentant în
tt Românii din diaspora 
îi cer premierului să fie 
reprezentați în Parla
mentul României.

Constanța (MF) - Românii 
din diaspora vor să aibă un 
reprezentant în Parlamentul 
României, cererea fiind făcută 
premierului Călin Popescu 
Tăriceanu care, sâmbătă, a 
participat la Mangalia la des
chiderea lucrărilor simpozi
onului „Românii de pretutin
deni”.

La evenimentul aflat la a 
treia ediție și care face parte 
din programul Festivalului

Insurgenți 
ineficienți

■ Bagdad (MF) - Armata ame
ricană a dat publicității, sâm
bătă seara, fragmente dintr-o 
scrisoare adresată liderului 
al-Qaîda în Irak, Abu Musab 
al-Zarqawi, autorul fiind un 
insurgent din Mosul care se 
plânge de ineficienta rebeliu
nii în acest oraș.

Scrisă de un anume Abu 
Zaid, epistola a fost găsită de 
soldații americani în timpul 
unui raid efectuat la Mosul la 
27 iulie.

Deocamdată, scrisoarea nu 
a putut fi autentificată din 
surse independente.

Callatis, participă peste 120 
reprezentanți români din 23 
de țări.

în timpul discuțiilor referi
toare la politicile statului ro
mân în relația cu românii din 
străinătate, reprezentantul 
Franței, Bartolomeu Săvoiu a 
explicat că cei 10 milioane de 
români din diaspora ar trebui 
să aibă un reprezentant în 
Parlamentul României, „în 
condițiile în care chiar și 
micile minorități din țară au 
deputății lor”.

S-a pus în discuție și pro
blema pașapoartelor reținute 
la întoarcerea în țară de au
toritățile române, premierul

Parlament
declarând că „a fost o furtună 
într-un pahar cu apă”. Tă
riceanu a declarat că trebuie 
respectate cerințele UE.

La simpozionul de la Man
galia au fost prezenți vice
președintele PNLTeodor Me- 
leșcanu, primarul Zanfir Ior- 
guș’, reprezentanți ai Guver
nului.

Potrivit lui Iorguș, vineri 
seara, Primăria Mangalia a 
oferit un dineu celor 120 de 
participanți la simpozion. 
Petrecerea a avut loc la o 
terasă din Neptun, unde în 
jurul orei 21 și-au făcut apa
riția președintele Traian Bă- 
sescu și premierul Tăriceanu.

Amenințare 
cu bombă

Sofia (MF) - O voce a- 
parținând unui bărbat 
l-a anunțat telefonic, sâm
bătă, pe dispecerul unei 
companii de transport * 
din Sofia că o bombă a 
fost plasată la bordul 
unuia dintre autobuze, 
relatează site-ul novi- 
nite.com. Bărbatul a 
spus că mecanismul ex
ploziv urma să sară în 
aer la ora locală 10.30. ă

Poliția a verificat au
tobuzul, dar s-a dovedit 
că alerta a fost falsă. *

Antrenați. Soldați din noua forță de securitate palestiniană în timpul antrena
mentului de ieri, de la sediul securității palestiniene, din orașul Gaza. (Foto: epa)

Bombele folosite în 
Irak provin din Iran

New York (MF) - Bom
bele folosite în ultimul 
timp în atacurile din Irak 
împotriva forțelor ameri
cane sunt noi, mai sofisti
cate și au fost concepute în 
Iran, afirmă cotidianul The 
New York Times.

Comandanții americani 
se tem că astfel de bombe 
vor deveni și mai răspân
dite, pe măsură ce‘ insur
genții din Irak vor învăța 
să le fabrice ei înșiși.

Spre deosebjre de dis
pozitivele explozive clasice, 
noile arme sunt concepute 
special pentru a distruge 
vehiculele blindate, străpun
gând scutul metalic într-o

singură direcție, grație 
unui proiectil care este lan
sat cu viteză foarte mare.

Primele astfel de dispo
zitive au apărut în urmă 
cu două luni, forțele multi
naționale reușind să cap
tureze câteva, inclusiv un 
transport important care a 
fost confiscat săptămâna 
trecută, în nord-estul Ira
kului, provenind din Iran.

Pentagonul și analiștii 
serviciilor de informații 
cred că aceste arme sunt 
introduse în Irak din Iran 
de către gruparea antiis- 
raeliană teroristă Hezbol
lah sau de Garda Revo
luționară a Iranului.

Filială al-Qaida în Fâșia Gaza
Ierusalim (MF) - Unul din

tre site-urile islamiste folosite 
de gruparea al-Qaida a anun
țat crearea unei filiale mi
litare permanente a rețelei în 
Fâșia Gaza, relatează cotidi
anul Haaretz.

Un comunicat postat în 
urmă cu câteva zile pe un site 
islamist apropiat lui Abu 
Musab al-Zarqawi, liderul al- 
Qaida din Irak, afirmă că 
noua grupare poartă numele 
de „Brigăzile Jihadului din 
Țara Făgăduinței” și că ar fi 
comis deja unul dintre pri
mele sale atacuri lansând o- 
buze de mortieră și rachete 
Sajil din preajma Khan Yunis 
către colonii din Fâșia Gaza.

„Brigăzile nu sunt o nouă 
organizație, ci sunt mânate de 
același spirit al credinței care 
îi determină pe luptătorii 
jihadiști să meargă în Tara

Făgăduinței, pentru a se 
alătura unei conduceri oneste 
și necompromise”, afirmă 
comunicatul.

Experții militari israelieni 
se îndoiesc, totuși, de auten
ticitatea mesajului, afirmând 
că modul de operare - 
lansarea de obuze de mortieră 
- nu este specific al-Qaida.

Anunțul s-ar putea referi la 
o organizație islamică locală 
din Fâșia Gaza având oare
care legături cu activitatea 
jihadistă generală.

Majoritatea organizațiilor 
palestiniene, inclusiv Hamas 
și Jihadul Islamic, au con
damnat în mod public activi
tatea al-Qaida, iar serviciile, \ 
palestiniene de securitit,-' 
afirmă că nu vor pernițe 
unor grupări având legături 
cu rețeaua lui Osama ben 
Laden să opereze în teritorii.
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• A V-a etapă de repartizare. în zilele de
8-9 august va avea loc ședința publică 
pentru corecturi și repartizarea cadrelor 
didactice calificate, pe posturi/catedre 

: vacante/rezervate netitularizabile. Deciziile de
numire pe post vor fi eliberate până în data 
de 10 august. (R.l.)

v4* Disponibile. La sfârșitul lunii iulie au 
jbrămas disponibile încă aproape 2.000 de 

locuri pentru cei ce nu au apucat să-și 
schimbe vechea mașină, în cadrul Programu- 
lui de înnoire a Parcului național autc 
Aproximativ 15.000 de autoturisme noi vor 
înlocui un număr similar de vehicule mai 
vechi de 12 ani. (C.P.)

Ziua Minerului. 
Mineri din zona 
Bradului și-au 
sărbătorit ziua în 
Parcul Tineretului 
din Brad. Pe scena 
din parc minerii au 
putut urmări pe 
lângă vestitul taraf 
de la Vața condus de 
Pera Bulz și alfi 
îndrăgiți interpret! 
de muzică populară: 
Lucian Drăgan, Car
men Biruescu, Ovid 
iu Nechita, vărul 
Săndel și Vasile 
Coca au întreținut și 
ei buna dispoziție. 
Totul s-a încheiat cu 
un fbc de artificii.

(Foto: Traian Mânu)

Casă cu centrală și termopan

Ajutor pentru un tânăr
Deva (C.P.) - Prefectura Hunedoara a 

lansat un apel umanitar în vederea aju
torării unui tânăr care a rămas cu handi
cap grav după ce a suferit un accident. Adri
an Alexandru Agoston, din Lupeni, a fost 
victima unui accident feroviar la opt ani, în 
urma căruia a rămas fără ambele brațe și 
fără piciorul drept. El are nevoie urgentă de 
bani pentru achiziționarea unei proteze mio- 
electrice pentru brațul drept și a uneia 
funcționale acționată prin cablu la cel stâng. 
Valoarea celor două proteze depășește însă 
posibilitățile financiare ale familiei. „în 
viața fiecăruia apar uneori probleme cărora 
singuri nu le putem face față. Atunci este 
nevoie de ajutorul semenilor. De aceea am 
inițiat această acțiune. Cei care doresc să 
acorde ajutor acestui tânăr pot face donații, 
prin mandat poștal sau ordin de plată, în 
contul deschis la BCR Lupeni, număr 
R059RNCB3070000171150001”, a declarat 
Cristian Vladu, prefectul județului.

Iubitorii de papagali își pot achiziționa 
din piața municipiului Deva papagalul 
dorit mai ales că nu sunt păsări foarte pre
tențioase. (Foto: Traian Mânu)

■ în ultimii ani, popu
lația județului a plătit 
bani grei pentru cen
trale și termopane.

Clara Pâs
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Investițiile au înce
put în momentul în care s-a 
căutat o alternativă la factura 
imensă de la întreținere pe 
timp de iarnă. Prima dată 
oamenii au cumpărat centrala 
termică, dar pentru a mări 
confortul termic s-au văzut 
nevoiți să achiziționeze și ter- 
mopanele. Numărul firmelor

Bani pentru școlile de la sat

CMtaMMarvti
Iaurt Activia 1 leu/125 q (Artima)
Pate Sibiu 1,69 lei/cutie 120 q (Artima)
Salam Victoria 4,49 lei/400 q (Anima)
Antricot mânzat 16,79 iet/kq (Artima)
Suc Adria 1,79 lei/2 1 (Anima)
Lapte Oke 2,09 lel/l (Bllla)
Pulpă porc fără os
Șuncă Praga

14,99 lei/kg (Bllla)
2,19 lei/100 g (Bllla)

■ Circa 34 de milioane 
de dolari se vor aloca, 
în decursul a 5 ani 
școlilor rurale.

Deva (R.l.) - în perioada 
anilor 2004 - 2009 sumele vor 
fi folosite pentru asigurarea 
condițiilor minime igienico- 
sanitare în școlile din zonele 
sărace, lipsite de alte posi
bilități materiale, și mobi
larea a 1500 de școli din 
învățământul preuniversitar.

Banii vor veni prin inter
mediul „Proiectului pentru 
învățământul rural” care se 
axează în principal pe 
realizarea unor lucrări de 
asigurare a apei, reparații ale

wlay&oY...
Caricatură de Liviu Stănilă

| PiWWlTB CBWTlâlt: Ce părere avefi demisura cfe a ofetfga populația sA !și asigure locuințele?

Cred că este bine 
venită această 

măsură. Trebuie să 
ne gândim că sunt din 
ce în ce mai dese 
inundațiile și 
cutremurele, iar dacă 
pierzi totul în astfel 
de calamități, nimeni 
nu te ajută. Așadar 
sunt de acord cu 
această măsură, 
indiferent cât ar cos
ta. •
Gabriela, 
SlMERIA 

care comercializează aceste 
produse este foarte mare. De 
aceea pentru a face față con
curenței, ofertele includ pe 
lângă discounturi, transport 
și montaj gratuit. „Statistic 
înregistrăm creșteri ale vân
zărilor față de anul trecut și 
acest lucru se observă mai 
ales pe piața din Deva. Pen
tru locuințe oamenii preferă 
termopanul cu tâmplărie din 
PVC.

Deocamdată nu suntem în 
sezonul de vârf, acesta începe 
după data de 15 septembrie”, 
a declarat Aurelian Lungu, 
manager Practic Coloseum. 
Mai nou unii dintre cei care 

instalațiilor de încălzire și 
electrice și a grupurilor sa
nitare la fiecare școală. în 
acest proiect sunt cuprinse și 
49 de școli din județul Hune
doara.
împrumut de la BIRD

„Avem acum în lucru 16 
școli, pentru lucrări ce 
prevăd asigurarea alimentării 
cu apă a unităților de 
învățământ”, precizează Mir
cea Boian, coordonator 
județean de proiect la nivelul 
inspectoratului școlar jude
țean. Școlile care vor benefi
cia de aceste fonduri, cofi- 
nanțare prin împrumut de la 
Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare și 

Sunt de părere că 
această măsură este 

bine gândită, iar le- 
gea-i lege, nu 
tocmeală. Să sperăm 
că în cazul în care se 
întâmplă ceva cu 
locuința și trebuie să 
te despăgubească, o și 
fac. Cunosc cazuri în 
care oamenii nu și-au 
primit banii sau 
i-au primit foarte 
târziu.
ștefania Mocanu, 
Deva

Mă bucur că s-au 
gândit să dea o 

astfel de lege, mai 
ales că sunt tot mai 
dese calamitățile. 
Avem asigurări și în 
urmă cu puțin timp 
am avut un accident. 
Pentru că am avut 
asigurare și facili
tățile au fost alteje, 
iar aceste asigurări 
nu costă o avere și te 
simți în siguranță. 
Cristian Naidin,
Deva

Nu știu cât va fi 
sau este de bună 

această lege. Trebuie 
să aruncăm o 
grămadă de bani, 
dintr-o amărâtă de 
pensie, pe tot soiul de 
taxe și impozite care 
vin peste noapte. 
Poate că asigurându- 
ne locuința, vom și 
beneficia de acei bani 
în cazul unor dezas
tre.
VoichiȚa Rus, 
Deva

au deja termopane au lansat 
ideea că acestea s-ar face 
„vinovate” de apariția igra 
siei.

Adevărat sau fals
„Se știe că montarea ter- 

mopanului are drept efect 
diminuarea transferului de 
căldură. De aceea pentru 
evitarea apariției condensu
lui, la cumpărare clienții tre
buie să aleagă tâmplărie și 
sticlă de calitate și să respecte 
sfatul specialistului la mon
tare. Dar cel mai important 
lucru este să aerisească zilnic 
camerele, ținând 10-15 minute 
ferestrele larg deschise”, a 
mai precizat Aurelian Lungu.

contribuția Guvernului Ro
mâniei, au fost alese la Bu
curești, la nivelul ministeru
lui, dintr-o listă de școli pusă 
la dispoziție de ISJ Hune
doara. Beneficiari ai proiec
tului vor fi 150.000 de elevi și 
profesori la nivel național.

Investiții la sate

Se utilizează tâmplărie PVC

Produse 
expirate

Deva (C.P.) - Inspec
torii OPC Hunedoara au 
efectuat în primele șapte 
luni ale acestui an 1465 
acțiuni de control. Va
loarea totală a produ
selor depistate cu abateri 
a fost de 1,1 milioane lei 
noi. Principalele abateri 
constatate la produsele și 
serviciile verificate au 
fost: termen de valabili
tate expirat, lipsa ele
mentelor de informare a 
consumatorilor, neres- 
pectarea condițiilor igie- 
nico-sanitare, lipsa auto
rizațiilor de funcționare.

Avem asigurări pe 
toate bunurile, 

inclusiv de viață. Este 
foarte bine ca toți 
oamenii să se gân
dească să-și asigure 
măcar locuința 
pentru că există 
foarte multe facilități 
și nu costă foarte 
mult, își poate per
mite oricine să 
plătească aproximativ 
800 de mii pe an.
Gilda Naidin, 
Deva

mailto:clara.pas@informmedia.ro
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1815 - Napoleon Bonaparte e exilat pe insula Sf. Elena 
1900 - Prima ediție a „Cupei Davis",
1901 - S-a născut Ernest Orlando Lawrence, fizician, 
inventatorul dclotronului (1931); a participat la elaborarea 
bombei atomice (m.27.08.1958)
1937 - S-a născut actorul Dustin Hoffman („Rain Man", 
„Kramer contra Kramer", „Absolventul", „Hook")

Sfântul Miron, Episcopul Cretei, făcător 
de minimi. (Foto: arhivă)

Energie electrică______
Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec

trice:

09.00-12.00 Șoimuș, Boholt, Mintia
08.30-14.00 Tâmpa

Gaz metan_____ ________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 

09.00 15.00 Str. Liliacului, bl. 23, sc. C

Str. 22 Decembrie, bl. 11

Apă __
Se întrerupe furnizarea apei in Deva:

08.00-15.00 Bd. Decebal, I. Maniu, Str. 7 Noiembrie, A. 
lancu, Horia, P.T.5, 6, 20, 20E, 27, 28, 18
08.00-13.00 Str. Carpați, Dacia (parțial), M. Eminescu, 
Liliacului (parțial)
08.00-13.00 Bd. N. Bălcescu (de la bl. 23A la Oituz), 

afectează: Str. E. Văcărescu, Al. Florilor, Micul Dallas, 
Cart. Dacia (parțial), P.T.8. 10 și Str. Oituz

Oameni
Un de 
finanțe Lângă te
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Soluția Integrantei din numărul 

precedent: S-O-B-A- 

PUGILISTI - TENISMAN - SUMAN

- OCA - RE - TAC - L - CINTEZ

- PT - U - IE - ITA - CS - Rl - 

ODE - AMENT - ES - BRAN - 

ROLE - IR - FILEU - ETAPA - 

OTET - GROTA - INEL

TDaEFOA1IE UHME
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
0.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
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21 mart.-20 apr.

Primiți ajutor chiar dacă nu l-ați cerut. La terminarea acti
vităților ar fi bine să mulțumiți celor cu care ați muncit 
cot la cot.

21 apr.-20 mai

Veștile discrete sunt un tonic necesar. Lăsați în urmă 
nemulțumirile de la locul de muncă. Randamentul dv e 
apreciabil. .

21 mai-20 iun.

Nu e o zi favorabilă activităților aducătoare de bani. Dim- , 
potrivă, pierdeți o sumă mare. Nu vă panicați, o veți recu
pera.

21 iun.-20 iul.

Vi se impune o discuție cu o parte din colegii cu care co
laborați de obicei. E vorba de contestații bizare, care vă 
irită.

21 iul.-20 aug.

Muncă multă, bani puțini. Cam asta ar fi concluzia dv. Chiar 
dacă trebuie să faceți economii, nu intrați în panică.

21 aug.-20 sept.
! 

Ați putea fi dezamăgiți de atitudinea unui prieten. Nu vă 
faceți griji, vine clipa în care reușiți să-l faceți să regrete.

21 sept.-20 oct.r.
Treburile gospodărești vă irită. Un eveniment neprevăzut 
în familie vă pune nervii la încercare. Inspirația dv e ma
ximă.

21 oct.-20 nov.

Ați putea să vă ocupați de activități deosebite. Aveți o 
energie superioară, cantitativ și calitativ. Puteți obține și 
rezultate.

21 nov.-20 dec.

Vă treziți eu un ascuțit spirirt critic șl toată ziua criticați în 
dreapta și în stânga. îi iritați pe toți și asta vă face mare 
plăcere.

dec.-20 ian.

Dedicați ziua vieții relaționale. Adunați informații utile și 
idei promițătoare. Țineți piept impulsului de a cheltui prea 
mult!

21 ian.-20 febr. ________

Vă lăsați influențat de părerile celor cu care vă sfătuiți de 
obicei șl nu vă gândiți că ar putea avea unele interese.

21 febr.-2O mart. __ ____

V-ați asumat prea multe obligații. S-ar putea să nu vâ rezol
vați nici propriile probleme. Așteptați o veste importantă 
de la un apropiat.

7. -00 Jurnalul TVR
7:15 Patrimoniul 

universal 
al omenirii

7:45 Eurodispecer
8. -00 Podul
g miracolelor 

8:50 Miss World
România

9») Sănătate 
pentru toți

930 Teleshopping
10X10 Justice 

g militară
1050 Teleenddopedia 

11:45 Interes

general
13:05 Stideții 
1330 Desene 

animate: Boo
1400 Jurnalul TVR. Spoit

Meteo
1430 Teleshopping
15:00 Pătrimeniul universal al 

omenim
1530Krontka
1655 Dincolo de hartă
1730 Nocturne 
1830 învinge apele 
19XX) Jurnalul TVR Sport

Meteo

2ft00 Dosar România 
21S0 Megaoitremiaul 
22XX) Starturi

| (Canada, 2003). Episo
dul 17. Cu: Clive 
Robertson, Tanya Allen, 
Dawn Stem, Paul Fox, 
Graham Harley. Regia: 
Francois Basset Luc 

Chafifour
Z3XJ0 Jumakil TVR. Sport. 

Meteo
2330 Miss World 

România
2335 Omul care s-a judecat 

13 cu Dumnezeu (comedie, 
Australia, 2001). Cu: 
Billy Connolly, Judy 
Davis, Olin Friels. Regia 
Mark Joffe. Când barca 

S este lovită de trăsnet 

Steve Myers cere 
despăgubiri de la soci
etatea de asigurări.

135 Nocturne
220 Jurnalul 

TVR

7:00 Știrile Pro TV Ce se 

întâmplă, doctore?
9:15 Tânăr și
E neliniștit 

10:15 Tu ești, 
tu câștigi 

11:15 Prinții vagabonzilor
(reluare) 

13:00 Știrile
Pro IV 

13:45 Te vezi la
Știrile PRO TV 

1430 Vrei Teo,
ai Teol Emisiune de 

divertisment 
16:00 Tânăr și 

g neliniștit
. Cu: Eric Braeden,

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott 

17XX) Știrile Pro TV 
17:45 Tu ești,

tu câștigi I 
Emisiune de 

divertisment 
18:55 Știrile sportive 
19XX) Știrile ProTv Sport Vre

mea

20:15 Văduva fatală
Q (dramă, SUA 2005).

Cu: Natasha 

Henstridge, James 
Brolin, Jewel Staite, 
Roman Podhora, 
Michelle Duquet Mar
cia Bennett 

22:15 La Bloc 

2300 Știrile Pro TV 
23:45 Vreau să fiu mare 

2350 Dispăruți 
gfttă urmă.

Cu: Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap
tiste, Enrique Murciano 
Jr., Eric Close 

0:45 lest i tivi 
1:15 Știrile Pro TV 
2:15 Renegatul.
gCu: Lorenzo Lamas, 

L.Q. Jones, Geoffrey 
Blake, Mike White, 
Kent McCord (reluare) 

330 Parte de carte 
(reluare)

7:00 Observator. Sport 
8:00 tn gura presei 

9:00 Anactada
10.00 întâmplări hazlii 

1030 Concurs interactiv 
12:00 Dădaca 
13:00 Observator Cu Simona

Gherghe

13:45 Operațiunea Dumbo
13 (reluare) 

16:00 Observator 
16:45 Vivere a trăi cu

g pasiune. Ce însemnă să 
trăiești? Să lupți, să 

suferi, să pierzi, să 

câștigi... Dar dragostea 
adevărată triumfă 

întotdeauna. Un portret 
dulce-amărui al provin
ciei italiene, o realitate 

socială în care 
aspirațiile cele mai pro
funde urmăresc 
îndeosebi sentimentele, 
ingredientele principale 
ale serialului.

1730 Anastasia Cu: Elena 

gKorikova, Petr Krasilov 

1830 Sitcom; Diverts - Felix 
și Otilea

19:00 Observator

2030 Eroii muntelui
1 ■ (dramă, Australia,

2002).  Cu: Craig 
McLachlan, Tom Long, 
Anthony Hayes, Jodie 

Ary.
2230 Observator 
2330 Sitcom: Diverts - Felix 

șî Otilea
OXX) Luptătorul de oțel (SF, 
fSSUA 1992). Cu: Joe 

Lara, John Ryan, Nicole 

Hansen. La 17 ani de la 
războiul atomic 

oamenii deveniseră pri
zonierii sistemului ciber
netic, înzestrat cu 

inteligență artificială. 
Deși fusese creat să 

ajute oamenii, acest sis
tem urmărește dispariția 
omenirii. 0 teribilă 

boală face numeroase 

victime umane, steril
izând toate femeile, cu 

excepția lui Mary 

2X)0 Concurs Interactiv

6X)0 Nicholas Niddeby
13 (dramă, SUA 2002). Cu: 

Stella Gonet 
8:15 Scor final
H (thriller, SUA, 2001). 

Cu: Robert De Niro, 
Edward Norton, Marion 

Brando 
10:20 Ce zi fericită I

j3 (comedie, Danemarca, 
2004). Cu: Lotte 
Andersen

12:00 Mafial (comedie, SUA 
H1998). Cu: Lloyd 

Bridges, Billy Burke 
13:30 Chipul de la fereastră

H (dramă, Mare Britanie,
2003)

1520 Simone (comedie, SUA 
(32002). Cu:,AI Pacino 

1720 Nicholas Niddeby

13 (dramă, SUA 2002). 
Cu: Stella Gonet, Char
lie Hunnam, Andrew 
Havill, Christopher 
Plummer, Jamie Bell, 
Nathan Lane, Jim 

Broadbent. Regia: Dou
glas McGrath 

1930 Pe platourile de fil-

S mare. Episodul 32

2tt00 Hope Springs (comedie, 

g Mare Britanie, 2003).
Cu: Colin Firth, Heather 

Graham, Minnie Driver, 
Mary Steenburger, 
Frank Collison. Regia: 
Mark Herman 

2135 Pe jumătate mort
(3 (acțiune, SUA 2002). 

Cu: Steven Seagal, Ja 

Rule, Nia Peeples, Mor
ris Chestnut, Tony 

Plana, Kurupt. Regia: 
Don Michael Paul 

23:15 Misterele fluviului
g (dramă, SUA 2003). Cu: 

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

135 Suferință (dramă, 
(3 Spania, 2003). Cu: 

Maribel Verdu, Jorge 
.Sanz, Dario Grandinetti, 
Marfa Barranco

07:00 Atenție se cântă (reluare) 
08:00 Teleshopping 08:30 
Secrete regale 09:00 Minorități 
sub trei dictaturi 09:30 Poftă 

bună 10:00 Tonomatul de va
canță 11:30 Cinci minute de 

cultură 11:45 Pasiuni 12:40 
Farmece 13:30 Teleshopping 

1400 Desene animate: Sagwa, 
pisica siameză 1430 Fiica 
oceanului 15:00 împreună în 

Europa 16:00 Zona de conflict 
17:00 Rebelii 18:00 Circuitul 
internațional de tenis al Româ
niei 19:00 Dragul de Raymond 
19:25 Atletism: CM de la Hel
sinki. (live) 20:45 Jurnalul TVR. 
Sport. Meteo 21XX) Festivalul 
Callatis 2005. Miss Diaspora. 
23:30 Atletism: Campionatul 
Mondial de la Helsinki 0030 
Club Callatis 2005. Prezintă: 
Cătălin Măruță, Julia & Sabri
na. Transmisiune directă.

11:00 Prizonierul din 2enda 
(fantastic, SUA, 1990) 12:55 

Apropo de... vedete 13:00 Mis-
. terele planetei albastre (r) 1355 > 

Apropo de... muzică 1400 

Batman 15:00 Verdict: crimă! 
15:45 Teleshopping 16.-00 Tele
fonul de la miezul nopții 17.-00 

Petrolistele (comedie, copro
ducție, 1971) 19:00 Surorile 
20XX) Xena: Prințesa războinică 
22:00 Klute (dramă, Statele 
Unite ale Americii, 1971)

• 12:45 Diversitatea religiilor 

13.-00 Ora de știri 1400 Mag
azinul rromilor 1430 Domov- 
ina 15:05 Imagini de viață (s) 
15:40 Vară aventuroasă (s) * 
1630 12+ 17.-00 Piaza (s) 
1730 încântare (s) 1830 Știri 

1835 Știri economice 18:45 

Știri regionale 19:00 Povești 
19:40 Hotelul inimilor (s) 2030 

Știri, meteo, sport 21:05 Glro- 
farul albastra (magazin crimi- ‘ 
nalistic) 22:05 Soții de fotbaliști 
(s) 23:00 Luni seara 2330 Casa 
culturii 2400 Marea Carte

10:00 Kenski Show (r) 10:55 

Clip art 11XX) Monica (r) 12:05 
Teleshopping 12:35 Bani la 

greu 1330 Teleshopping 14.XX) 
Sunset Beach (s) 15:00
Dragoste și putere (s) 16:00 
Mutant X (s) 16:55 News Radio 
1730 Cash Taxi 18:00 Focus. 
Sport. Meteo. 19:00 Special 
20XX) Sala de judecată. Cu: Joe 

Mantegna, Linda Purl, James 
' Gamer, Chartes Duming. Regia:

Paul Levine 21:00 Alertă med
icală 22:00 Cash Taxi 22:30 

Trăsniți în N.A.T.0.23:00 Focus 
Plus. Cu: Silvia Ticula 23:30 

Mutant X 00:45 Guiness

07:00 Retransmisie N24 11XX) 
Albumul național (r) 13:00 Re
becca 14:00 Jurnalul de prânz 
14:30 Detectivi în paradis (s) 
1530 Academia Vouă 16:00 
Viața ca telenovelă 1630 Re
becca (s) 1730 Naționala de 

bere 1830 24 de ore Național 
TV 1920 Sport la Național TV 

20XX) Taxi Driver 21XX) Inspec
torul Fowler 21:30 Academia 
Vouă 22XX) Când Harry a întâl
nit-o pe Sally (comedie ro
mantică, SUA, 1989).Harry ho
tărăște să își încerce norocul în 
New York. OOXX) Naționalul de 

la miezul nopții. Sport. Meteo

07:00 Magellan. Călătorie 
științifică în jurul Pământului 
07:25 Bună dimineața, Unga
ria! 07:55 Mokka (magazin) 
10XX)Sodă -joc telefonic 11:10 
Teleshop 12:30 Salome (s) 
1325 Ca uraganul (f) 1530 Joc 
1625 Cărările iubirii (s) 1730 

Vaporul dragostei (f) 1830 Ani
ta (s) 1930 Știri, meteo 20:00 
Prieteni buni (s) 20:30 Activ 

(magazin) 21:15 Mr. Bean 
21:50 Maiorul cu creier de pia
tră (comedie, SUA 1995) 23:50 
Duel spiritual (acțiune, SUA, 
2001). Cu: Emmanuelle Vaugi- 
er, Riley Cantner 01:45 Bună 
seara, Ungaria!

08:15 Culoarea păcatului (r) 
09:15 Mama vitregă (r) 10:00 
Numai iubirea. Telenovela din 
spatelei telenovelei (r) 12:15 
Amazoana 13:15 Valentina, 
grăsuța mea frumoasă (r) 14:15 
Legături de familie (r) 15:30 

Jesus 16:30 Luna. Cu: Gaby 
Espino, Christian Meier, Ana 
Cristina Geithener, Alejandro de 

la Madrid 1730 Povești ri ade
vărate 18:00 Rețeta de acasă 
18:10 Pariul iubirii 20:00 Mama 
vitregă. Cu: Victoria Ruffo, Ce
sar Evora 21:00 Anita. 23:00 
Culoarea păcatului 00:00 Legă
turi de familie (reluare)

10:40 Jet set 10:50 Calendar 

ecumenic 11:00 Fan X. 11:30 
Economia în 60 de minute (r) 
1230 Teleshoping 13:05 Marș 
forțat 14:00 Teleshoping 1435 
Showbiz 1535 Cascada ferme
cată (r) 16:30 Ne privește! 
17:45 Weekend la trecut 18XX) 
6! Vine presa! 20:00 Misiune 
imposibilă. Emisiune de inves
tigații și anchete judiciare 2030 

Lumea în 10.000 de minute 
2130 Showbiz 22:00 Casa din 
vis (dramă, România, 1991). 
Cu: Gherghe Dinică 23:45 Ediția 

de noapte OOXX) 6I Vine presa! 
(reluare)

15:00 Realitatea de la 15:00 

15:15 Realitatea medicală 

16:00 Realitatea de la 16:00 

16:45 No Comment, Oamenii 
realității 16:50 Filiere 17:00 

Realitatea de la 17:00 17:15 

Audienta în direct 17:55 j 
Infobusiness 18:00 Realitatea 

de la 18:00 19:00 Realitatea 

Zilei 19:15 Realitatea zilei 20XX) 
Realitatea de la 20:00 20:15 
întrebările Realității 21XX) Real

itatea de la 21:00 21:45 Cifrele 

Realității 22:00 Zece fix 23:00 

Realitatea de la 23:00 23:15 45 

de ani de comunism 00:00 » 
Realitatea de la 00:00

06.30-07.00 Observator -
Deva (r)

16.30-16.45 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV 

Deva
18.45-20.00 Emisiuni infor

mative

12.15 Antrenorul de base
ball (dramă, SUA 

1993)
14.00 Fiicele lui McLeod
14.45 Un iubit pentru 

Crăciun (comedie, 
SUA 2004)

1630 Când prietenia ucide 
(dramă, coprod., 
1996)

18.15 Umbrele trecutului 
(western, SUA 2004)

20.00 Fiicele lui McLeod 

21.00 Păcatele trecutului 
(dramă, Canada,
2004)

23.45 Henric al Vlll-lea 
(istoric, Anglia, 2003)

09.00 Fălci deschise
10.00 Mega-războaie cu 

fiare vechi
11.00 Natura în stare brută
12.00 Vânătorii de mituri, 

Titanicul se scufund?
13.00 Distrugătorii de mit# 
15.00 Fălci deschise
16.00 Construcții din fia! 

vechi, Curse 

nebunești
17.00 Motociclete amd- 

cane, MotocicRa lui 

Mikey
19.00 Tehnologie gffemă, 

Lărgirea Capiului 

Panama
20.00 Aventuri pescuit cu 

Rex Hunt
21.00 Banca drSpemnă a 

geniilor.
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• Strategie. Executivul va finaliza strategia 
fiscală pentru anii 2006-2008 până la finele 
lunii, a anunțat vicepremierul George Copos. 
După ce Executivul își va spune punctul de 
vedere, vor avea loc unele simulări pentru a 
vedea în ce măsură politica fiscală adoptată 
este corectă și predictibilă. (C.P.)

• Asigurare. Reprezentanții grupului de 
lucru pentru identificarea unei soluții de 
asigurare obligatorie împotriva dezastrelor 
naturale au decis ca suma asigurată să fie 
corelată cu valoarea de impozitare a locuin
ței, dar să nu depășească 15.000 euro. (C.P.)

Prețuri carburanți
St Ti* y

Lukoil

> ÎX'MhA-. ' î

Motorină Euro3 3,06 lei/l

Benzină Premium 3,37 lei/l

Benzină fără plumb (Euroluk) 3,34 lei/l

Mol
Benzină fără plumb (98) 3,79 lei/l

Benzină cu Plumb (95 EcoPremium) 3,40 lei/l

Motorină 3,12 lei/l

OMV
Benzină fără plumb 3,38 lei/l

Benzină Eco-Premium 3,40 lei/l

Super-motorină 3,30 lei/l

Petrom
Benzină fără plumb 3,35 lei/l

Benzină Eco 3,38 lei/l

Motorină Super-Euro 3,15 lei/l

I

Afaceri cu cai putere pe 2 roți

prezentat la Detroit. Sute de angajați ai 
General Motors și primii o sută de pro
prietari ai acestui model au participat la 
eveniment. Primele o mie de vemcule au 
fost vândute In 41 de minute. (Foto: epa;

■ Comercializarea de 
scutere devine tot mai 
profitabilă, mai ales în 
marile orașe.

Clara Păs____________________
clara.pas@informmedla.ro

Deva - Cifra de afaceri a 
firmelor care se ocupă cu vin
derea motoscuterelor a cres
cut în ultimii ani în marile 
aglomerații urbane. Dacă la 
început achiziția unui moto- 
scuter echivala cu un „moft” 
de adolescent, acum cerințele 
cumpărătorilor sunt dictate 
de necesitatea de a se deplasa 
rapid în condițiile unui tra
fic din ce în ce mai aglome
rat.

Mic, manevrabil, silențios, 
cu un consum redus de ben
zină și ușor de parcat, scu
terul - acest vehicul pe două 
roți are toate atributele unui 
produs de succes.

Bani pentru meșteșugari

Adio, firme fantoma!
București (C.P.) - Președintele Agenției 

Naționale de Administrare Fiscală, Sebas
tian Bodu, a declarat că firmele fantomă 
nu vor mai exista din punct de vedere fis
cal, deoarece în scurt/imp facturile emise 
de acestea nu vor mai putea produce efecte 
fiscale. „Am emis un ordin pe care l-am 
transmis Monitorului Oficial prin care se 
stabilește regimul firmelor fantomă. în 
urmă toarele 3 săptămâni vom definitiva o 
listă a acestor firme pe care o vom publica 
pe site-ul ANAF și în Monitorul Oficial”, a 
spus Bodu. în această listă vor fi trecute 
firmele care nu au depus situații financia
re niciodată, care se sustrag controlului și 
care nu sunt găsite la sediul declarat.

■ Fondurile nerambur
sabile alocate pot fi 
accesate pentru pro
movarea produselor.

Clara Păs____________________
clara.pas@infarmmedia.ro

Deva - Firmele sau aso
ciațiile familiale și profesio
nale care activează în dome
niul meșteșugurilor artistice 
și de artizanat pot beneficia 
de finanțări nerambursabile 
pentru promovarea produ
selor respective sau partici
parea la târguri internațio
nale. Potrivit reprezentanților 
Agenției Naționale pentru 
întreprinderi Mici și Mijlocii 
și Cooperație, bugetul alocat 
în acest an programului de

Persoanele al căror hobby 
îl constituie motoscuterele pot 
transforma această pasiune 
într-o afacere profitală.

Hobby, dar și afacere
Capitalul inițial este însă 

destul de ridicat, de circa 
100.000 de euro. Pentru a 
deveni dealer al unor mărci 

în municipiul Deva există două magazine specializate în comercializarea scuterelor

sprijinire a meșteșugarilor 
este de 500.000 de lei noi (cin
ci miliarde de lei vechi).
Cine sunt beneficiarii?

Pot beneficia de aceste 
finanțări întreprinderile mici 
și mijlocii, persoanele fizice 
sau asociațiile familiale auto
rizate precum și asociațiile 
profesionale sau fundațiile 
care activează în domeniul 
meșteșugurilor artistice tra
diționale și care au ca obiect 
de activitate producerea, com
ercializarea produselor mește
șugărești, de mică industrie, 
de artă populară și artizanat, 
prestarea de servicii în aces
te domenii sau acordarea de 
consultanță în domeniul 
meșteșugurilor artistice tra
diționale. 

renumite este necesar a avea 
un showroom și un service. 
Profitul depinde de nivelul 
vânzărilor, o estimare a cifrei 
de afaceri trebuind făcută 
ținându-se cont că iarna se 
înregistrează vânzări foarte 
slabe. Situația pieței este una 
favorabilă, specialiștii esti

Programul finanțează până 
la 65% din cheltuielile eligi
bile pentru activități de pro
movare, precum participări la 
târguri și expoziții naționale 
și internaționale, tipărirea de 
materiale promoționale în 
limbi de circulație, achizi
ționarea de scule și echipa
mente necesare sau realizarea 
unui site pe Internet.

Creatoare populară

III! inginer indi
an lucrează la 
fabrica de compo
nente pentru com
putere Xenitis din 
Hoogly, localitate 
situată la 50 km 
nord de Calcutta. 
Xenitis Unitek 
este un joint ven
ture între Xenitis 
Group și Unitek 
Computer Compa
ny Ltd. China. 
Pentru prima 
dată, India deține 
o fabrică de astfel 
de componente. 
Autoritățile con
sideră că astfel s- 
a făcut primul 
pas revoluționar 
din istoria IT din 
această țară.

(Foto: EPA)

mând că fiecare blocaj rutier 
determină vânzarea a cel 
puțin unui scuter.

Există așadar un bun 
potențial de dezvoltare. Afa
cerea se recomandă însă celor 
pasionați de motoare, în ge
neral, și de scutere, în par
ticular.

Fără ajutor
Deva (C.P.) - Circa 200 

de investitori în zonele 
defavorizate nu mai pot 
beneficia de ajutor de 
stat. Consiliul Con
curenței a verificat în 
acest sens 1.848 de firme 
din 28 de zone defa
vorizate a căror durată 
de existență depășește 
anul 2007, precum și din 
zona Hunedoara, al cărei 
statut de zonă defa
vorizată se încheie la 
finele anului 2005. Listele 
cu firmele găsite în 
neregulă au fost trans
mise Direcției Județene a 
Finanțelor Publice și 
Agenției de Dezvoltare 
Regională V Vest, pentru 
evidență și control.

♦

Societatea Preț
Mite» (le

1. SNP PETROM 0,4930
2. SF1 BANAT-CRțANA 1,6000
3. TLV________________ 0,8850
4. BRD______________11,5000
5. IMPACT____________ 0,4690
6. AZOMUREȘ_____ ____0,2500
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,7700

-1,63
-2,54

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 8 august 2005

.......... ÎL . lULBLlll 

Valută 
BNR

euro
3,4508

dolar
2,7904

liră sterlină
4,9602

Cursul valutar jftacticat de băncile din Deva
Valută euro dolar liră sterlină

C V C v V
Banc Post 3,4150 3,4650 2,7600 2,8100 4,8950 4,9950
BRD 3,4130 3,4930 2,7420 2,8270 4,8620 5,0180
Banca Transilv. 3,4145 3,4645 2,7623 2,8123 4,9087 4,9822
Raiffeisen Bank. 3,4000 3,4800 2,7400 2,8300 4,8600 5,0300

Cursul valutar □racticat de casele de schimb valutar din Bana j

Star Exchange 3,4000 3,4300 2,7600 2,8300 4,7500 5,0500
Herdan Exchange 3,4000 3,4300 2,7700 2,8300

mailto:clara.pas@informmedla.ro
mailto:clara.pas@infarmmedia.ro
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FUMĂTORI Si

s

• Județ afectai Hunedoara, județ cu sec
toare de activitate expuse interacțiunilor
între pulberi currf sunt fabricile de ciment și 
minele de cărbuni, pentru un muncitor 
expus la aceste noxe și care fumează 20 
țigarete/zi, posibilitatea de a muri de cancer 
pulmonar este de 80 de ori mai mare decât 
a celorlalți. (I.J.)

• Studiu. Un studiu realizat de Centrul pen
tru Politici și Servicii de Sănătate a relevat că 
în țara noastră procentul celor care fumează 
la locul de muncă se ridică la 78,3%. Insti
tuțiile care au interzis fumatul la locul de 
muncă, a determinat ca 4% din persoanele 
angajate să nu mai fumeze. (IJ.)

mâ»o. funcția res
piratorie se numește 
spirometru. Datele 
obținuse cu acest 
aparat ne permit să 
apreciem severitatea 
bolii, gravitatea unei 
crize, răspunsul la 
tratament etc. 
Spirometrul măsoară 
în principal: capaci
tatea pulmonară 
(volumul maxim de 
aer pe cărei poate 
primi plămânul), can
titatea de aer pe care 
o puteți expira forțat 
într-o secundă, adică 
VEMS = volumul 
expirator maxim pe 
secundă.

(Foto: Ina Jurcone)

Fumatul nu ține cont de rang
Nicotină

Deva (I.J.) - Tutunul 
are un conținut com
plex. Majoritatea fumă
torilor nu cunosc faptul 
că tutunul conține pe 
lângă nicotină și alte 
aproximativ 4000 de sub
stanțe chimice dăună
toare, dintre care peste 
40 sunt cancerigene. 
Conținutul în nicotină 
și alte substanțe depinde 
de varietatea de tutun, 
condițiile și metodele de 
cultură, precum și de 
poziția pe plantă a frun
zelor recoltate. Din aces
te motive există variații 
destul de mari ale con
ținutului diferitelor ti
puri de țigări de pe 
piață. De exemplu, con
ținutul de nicotină poate 
varia între 0,1 și 1,3 
mg/țigaretă. Fermenta
rea tinde să reducă 
conținutul de nicotină și 
să crească conținutul 
altpr substanțe toxice.

Nelu Turdean 
(Foto: Traian Mânu)

La fumat 
renunți 
brusc
Deva (IJ.) - Nelu 
Turdean a început 
să fumeze la 14 
ani. A fumat 2 pa
chete de țigări pe 
zi timp de 45 de 
ani. A renunțat la 
fumat de 4 ani și 
spune că se simte 
excelent. „Când te 
lași de fumat e bi
ne să o faci brusc. 
Diminunarea can
tității de țigări nu 
te determină să re
nunți la fumat, ci 
doar te amăgești. 
Viața mea a fost 
foarte activă, am 
fost și dansator și 
n-am vrut să mă 
doboare taman 
țigările, așa că am 
renunțat", spune el.

■ Specialiștii hunedo- 
reni spun că nu con
tează nivelul de pre
gătire al fumătorului.

Iha Jurcone_________________
i na. jur cone«i rrformmedia.ro

Deva - Cei mai înrăiți 
fumători se arată medicii, 
adică exact acele persoane 
care ar trebui să militeze 
primii împotriva fumatului. 
Statisticile interne arată că la 
Spitalul Municipal Petroșani 
41% din medici fumează, iar 
la Hunedoara 35%. Flagelul 
nu ține cont de pregătirea 
fumătorilor, iar pentru faptul'

Uniunea interzice fumatul

care conțin timbru, necesar pentru com
baterea evaziunii fiscale. (Foto: arhivă)

■ în majoritatea țărilor 
Uniunii Europene, 
fumatul este interzis în 
locuri publice.

Ina Jurcone. .
iriajtirconeglnfofmmedia.ro

Deva - în 80% dintre statele 
UE, fumatul în locurile pu
blice, inclusiv baruri și res
taurante, este interzis. Drep
turile nefumătorilor sunt pro
tejate în mod special.
Nefumătorii protejați

Unele state (Danemarca, 
Franța, Germania, irlanda, 
Italia, Olanda și Marea Bri- 
tanie) au legislație care pro
tejează drepturile nefumăto
rilor pentru a-i feri de fuma
tul pasiv. Legile obligă anga
jatorii să ofere salariaților un 
climat de lucru sănătos, unde

J

Știați că...
- există 15 substanțe cancerigene diferite 

în fiecare țigară?
- un om care fumează un pachet de țigări 

pe zi timp de un an, va avea un litru de 
gudron depozitat în plămâni?

- fiecare țigară fumată poate scurta cu 8 
minute viața celui care o fumează?

- țigările sunt cauza principală a incendi
ilor mortale?

- copiii nou-născuți din părinți fumători 
sunt de două ori mai predispuși să facă 
pneumonie sau bronșită în primul an de 
viață?

Fumători la... vârf
Deva (I.J.) - Teama, vârsta, 

dorința de a face altceva cu 
banii a determinat ca multe 
din personalitățile județului 
să se lase de fumat. Alții, nu 
țin cont de nimic și spun că 
viața e prea scurtă.

Consiliul Județean Hune
doara are la conducere numai 
nefumători. La fel se prezintă 
și Primăria Municipiului 
Deva.

La Prefectură, situația stă 
altfel. Atât prefectul cât și 
secretarul general al prefec
turii fumează. Singurul care 
a gustat din plăcerea fuma
tului, dar a renunțat în urmă 
cu doi ani, este subprefectul 
Dan Pricăjan.

Un exemplu pentru tinerii 
care doresc să urmeze o ca

că atinge toate mediile 
sociale, medicii îl includ în 
rândul drogurilor, pentru că 
oferă dependență. Fumează la 
fel de mult și analfabeții și 
cei care au peste 13 ani de 
studiu, conform datelor sta
tistice oferite de DSP Hune
doara.
Evoluția bolii

• Schimbările bruște de 
yyeme, tot mai des întâlnite, 

Ucisese riscurile lă bolnavii de 
plămâni și cei care și-au 
„câștigat” bolile în urma 
fumatului, acutizând boala. 
„S-a constatat că un «fumător 
bolnav are o evoluție a bolii 
mult mai rapidă decât un 

în locurile publice fumatul e prohibit

să nu fie obligați să suporte 
fumul sau mirosul de tutun 
de la fumători. în Finlanda, 
introducerea unor restricții 
asupra fumatului la locul de 
muncă a dus la scăderea 
numărului de fumători cu 
aproape 5%. Chiar și în Gre
cia, care are cel mai mare 
număr de fumători din UE și 
este amenințată de o epidemie 
de cancer la plămâni, fuma
tul a fost scos în afara spa
țiilor publice, iar barurile și 
restaurantele care nu alocă 

rieră militară este lt. col. 
Nicolae Dincă ce a mărturisit 
că a fumat aproape 15 ani, 
dar nu mai fumează de peste 
10 ani.

De fumat s-a lăsat și fosta 
șefă a Direcției pentru 
Sănătate Publică a județului 
Hunedoara, dr. Lucia Bulu- 
gean, care s-a lăsat de fumat 
în urmă cu câțiva ani, iar 
actualul director, Dan Ma
gheru, spune că a mai fumat 
câte o țigară, „dar numai așa 
ca să am ce strica”.

Mai mult de jumătate din 
primarii și viceprimarii 
județului fumează, știu, că 
este dăunător și mulți con
sideră că... din ceva tot tre
buie să mori... Așa că nu se 
gândesc să renunțe. 

pacient care nu fumează. La 
fel se întâmplă și cu trata
mentul care dă rezultate mai 
bune la un nefumător. Din 
păcate, legislația nu permite 
ca la noi să nu se acorde 
medicamente compensate fu
mătorilor bolnavi tocmai din 
cauza fumatului. Un studiu 
arată că în nouă luni din anul 
2002 s-au cheltuit peste 4,6 
miliarde de lei pentru boli 
cauzate de fumat, o sumă ce 
ar fi trebuit imputată moral 
bolnavilor”, spunea dr. loan 
Pătrui, medic primar, spe
cialist pneumofiziolog.

•în Europa, România ocupă 
locul m la fumători, fiind sur
clasată de Armenia și Rusia. Drog ucigător

cel puțin jumătate din spațiu 
nefumătorilor riscă amenzi 
drastice. „Din păcate, la noi 
în țară nu există o legislație 
corespunzătoare în acest sens, 
cu toate că trebuie să existe 
una dat fiind faptul că sun
tem cadidați pentru aderare 
la UE. însă barurile au 
obligația să aibă spații și pen
tru fumători și pentru 
nefumători sau să aibă o ven
tilație corespunzătoare”, pre
cizează dr. Dan Magheru, 
director DSP Hunedoara.

Ciocolata cu 
tutun

Pari (I. J.\ - Fabrican
tul frausez de ciocolată 
Patrice rerrusset a pus 
în vânzmfe o specialitate 
cu tub potrivit publi
cației „BB Parisian”, cio
colata tutun e una
aparte, ||b o mare dul
ceață, dA care îți lasă în 
gură ungbarte fin gust 
amar. Producătorul îi 
asigură pe consumatori 
că delicajesa nu conține 
nici nic&irfă Și nici gu
dron, și prin urmare nu 
creează deloc dependen
ță... poate doar de bună
tăți. Pasta din care e 
făcută această ciocolată 
mai puțin obișnuită con
ține o infuzie de frunze 
de tutun din Nicaragua și 
Cuba.

fumeze. Companiile de tutun duc o campanie agresivă 
de atragere a lor prin publicitate și mesaje sublimi- / 
nale. Intrarea în UE va determina ca mass-media/ 
românească să nu mai difuzeze spoturi publicitare 
despre tutun. (Foto: arhivf»

— W Mm . -

rrformmedia.ro
iriajtirconeglnfofmmedia.ro


„La nuova 
frontiera"

• Mutu. Juventus Torino, cu atacantul Adri
an Mutu pe teren în ultimele 15 minute, a 
rînvins, cu scorul de 2-0 (2-0), echipa Benfica 
Lisabona, într-un meci amical disputat pe 
stadionul „Da Luz" în prezența a 40.000 de 
spectatori, informează site-ul oficial al clubu
lui portughez. Mutu a intrat pe teren în mi
nutul 75, în locul lui Pavel Nedved. (V.N.)

• ilegalități. Directorul Carpat Expres Ral- 
ly&Raid, Dinu Solojan, a declarat la Deva că 
județul nostru este campionul organizărilor 
ilegale de concursuri moto, că nu există o 
competiție loială în acest domeniu. (V.N.)

• Prețuri. Conducerea clubului Steaua a 
stabilit prețurile biletelor la meciul cu Rosen
borg Trondheim de miercuri, în prima manșă 
a turului trei preliminar al Ligii Campionilor. 
Valoarea acestora variază între 20 și 300 de 
lei. Cel mai ieftin bilet costă 20 de lei noi 
(200.000 de lei vechi), la peluze. (V.N.)

■ Organizatorii speră 
că din anul viitor, în 
județ, va fi o etapă de 
campionat mondial.

Valentih Neagu________________
valentin.Magiiflinfarmiiiedia.ra

Deva - în presa interna
țională Carpat Express Rally 
Raid este numit „La nuova 
frontiera”, sau, cu alte 
cuvinte, „Africa în Europa”. 
Nu comentăm zisele direc
torului de cursă, Dinu Solo
jan, care a justificat denu
mirea prin faptul că în 
județul Sibiu, după plecarea 
sașilor au „poposit alții, iar 
acolo este ca în Africa”, 
(aluzie la țigani?).

Important este că această a 
șasea ediție a unei competiții 
care tinde spre un nivel mon

Prima etapa din Divizia A
București (V.N.R Echipa Gloria Bistrița 

a obținut victoria na numărM 200 in primul 
eșalon, in meciul câștigat, vineri, în 
deplasare, cu scorul de 2-0, în fața formației 

' Jiul Petroșani, în prima etapă a ediției 
2005/2006 a Diviziei A. Răzvan Pădurețu 
(Gloria) a marcat primul gol al noii ediții 
de campionat, în minutul 43 al partidei de 
la Petroșani, în timp ce coechipierul său 
Sandu Negrean a primit primul cartonaș 
galben al acestui sezon, în minutul 36.

Primul cartonaș roșu al campionatului a 
fost consemnat în minutul 87 al partidei FC 
Național - FCM BScău, scor 1-0, și a fost 
primit de jucătorlu echipei gazdă, John 
Wayne Srhoj. Fundașul dreapta al echipei 
Steaua, George Ogăraru, a jucat, sâmbătă, 
partida cu numărul 100 în primul eșalon, 
în victoria obținută, în deplasare, cu scorul 
de 1-0, în fața formației FC Argeș.

Alertă la CM de atletism

tre performerii etapei de ieri a Cupei Mon
diale de hipism, cu participant! din 20 de 
țări. (Foto: EPA)

București (V.N.) - Poliția s- 
a aflat în stare de alertă în 
prima zi a CM de atletism de 
la Helsinki, închizând tempo
rar două porturi din capitala 
Finlandei, pentru a căuta 
eventuale încărcături explo
zive, însă informațiile pri
mite în acest sens s-au dove
dit a fi false. Cele două por
turi au fost închise aproxi
mativ trei ore și jumătate. 
„Seara am primit un avertis
ment potrivit căruia o în
cărcătură explozivă ar putea 
sosi din Estonia la bordul 
unui camion sau al unei se
miremorci”, a declarat ins- 
pectorul-șef al Poliției din 
Helsinki, Mika Poyry. 

dial s-a desfășurat până în 
prezent fără prea mari difi
cultăți în județ.
Piloți de nivel mondial

în această ediție, alături de 
campioni europeni, s-au ali
niat în competiție și o parte 
din piloții cu rezultate foarte 
bune la nivel mondial. Marc 
Coma, locul doi mondial la 
această categorie, Isdre Es
teve Pujol, locul trei mondial, 
David Vasteu, „noul prinț al 
deșertului”, Mateo Grazziani, 
campion european.

Ploaia căzută a pus la grele 
încercări aptitudinile motoci- 
cliștilor pe un traseu ce a 
străbătut Munții Poiana 
Ruscă.

Astăzi motocicliștii pleacă 
spre Alba Iulia, cu o probă 
specială de 175 km prin 
ținutul moților crișeni.

Importante resurse finan
ciare, umane și materiale au 
fost alocate pentru a asigura 
securitatea celor aproximativ 
3.000 de sportivi care par
ticipă, începând de sâmbătă, 
la Campionatele Mondiale de 
atletism de la Helsinki, pre
cum și a celor 4.000 de jur
naliști, 15.000 de turiști 
străini și 1.500 de persona
lități care și-au anunțat 
prezența în capitala Finlan
dei.

Acordul Schengen a fost 
suspendat pe toată durata 
competiției, reintroducându- 
se astfel controalele vamale 
în interiorul spațiului Schen
gen.

Punct de control la Dumbrăvița (Foto: arhivă)

Chelsea și agentul secret
București (V.N.) - Jucă

torii formației Chelsea Lon
dra și tehnicianul Jose 
Mourinho sunt păziți în 
permanență de un fost 
agent secret, care a avut, în 
trecut, misiuni în Bosnia 
Herțegovina și Africa. Fos
tul agent călătorește peste 
tot împreună cu echipa 
engleză și s-a aflat alături 
de fotbaliști și de Mourin
ho și în Statele Unite, în 
timpul turneului de două 
săptămâni din această vară. 
Mourinho a dezvăluit fosta 
ocupație a celui care pă

zește acum ebhipa, răspun
zând la întrebarea: „Cum 
faceți față presiunilor care 
există în meseria pe care o 
aveți”? „Cred că presiunea 
reprezintă o parte a vieții 
noastre cu care ne putem 
obișnui. Avem alături de 
noi un bărbat fantastic. Nu 
știu dacă pot să spun asta, 
dar înainte de a lucra la 
noi, el era agent secret. A 
avut misiuni în Africa, 
Bosnia și în alte locuri. 
Obișnuiește să ne spună 
povești de acolo”, a declarat 
Mourinho. •

k

45% Reducere
(2.269 lei vechi)

Pret/ziar pentru abonament lunar

22 bani
*-T

$

Pret/ziar pentru abonament anual

19 bani (1.920 lei vechi)

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

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

o-

Economisește cu abonamentul
s

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

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

Abonamente
1 lună
3Juni
6 luni
12 luni

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

z Numele
Ml 
S
<

Prenumele

z
O fltt Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

<
UI Strada
a

Nr. Bl. Sc. Ap.z
o
<

Localitatea A

Telefon (opțional) CUVAN3I
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• Debut fericit. Marius Mitu a debutat cu 
un gol la Anderlecht Bruxelles, marcând în* 
minutul 85 al partidei pe care formația sa a 
câștigat-o, sâmbătă, pe .teren propriu, cu 6 - 
0, în fața echipei La Louviere, în prima etapă 
a campionatului Belgiei.(MF)

Semnează mâine

Lidia Șimon merge la Mondiale

Getafe (MF) - Jucăto
rul Cosmin Contra (foto) i 
va semna, mâine, un 
contract pentru un se
zon cu formația Getafe, î 
unde a fost împrumutat î 
de la Atletico Madrid, j 
urmând să fie prezentat ș 
oficial joi, informează i 
cotidianul AS. Sursa ci- ș 
tată menționează că ju
cătorul român a aceep- 1 
tat „încântat” să meargă ș 
la Getafe, „echipă unde î 
își poate reabilita imagi
nea de jucător foarte ! 
bun pe care a avut-o în î 
perioada în care evolua 
la Deportivo Alaves”. 
AS subliniază că oficia
lii de la Getafe doresc ca i 
prezentarea lui Contra 
să aibă loc joi pentru ca 
fundașul român 
să-i poată cu
noaște pe antre
norul Bernd 
Schuster șij 
pe noii săi® 
coechipieri, £ 
care urmea- V 
ză să soseas
că djn tur
neul de pregă
tire din Un
garia. La for
mația Getafe 
evoluează și 
atacantul 
Gheorghe 
Craioveanu.

Ritma manfS - turul III preliminar, mâine
Anarftos» (Cipru) - Glasgow Rangers (Scoția) ora 21

(Bulgaria) - Liverpool (Anglia)

Prima manțâ - tunai III preHmiMr, miercuri J 
WWmj ȘuaCKa) - FC Ti un (Elveția) ora 19::

Henri Camara

■ Atleta va participa la 
competiția de la Edmon
ton, deși acum trei săp
tămâni a fost operată.

București (MF) - Atleta Li
dia Șimon va participa la 
Campionatele Mondiale de se- 
mimaraton care vor avea loc 
pe 1 octombrie la Edmonton, 
în Canada. în urmă cu trei săp
tămâni, sportiva a fost diag
nosticată cu ocluzie intestina
lă în SUA și operată la Boul
der, dar și-a reluat deja pre
gătirile. „Lidia se simte bine, 
a început deja să alerge ușor,

Camara, la 
Wigan
Londra (MF) - Atacan
tul senegalez al 
echipei Wolverhamp
ton, Henri Camara, a 
semnat un contract 
pentru trei sezoane 
cu Wigan, formație 
nou promovată în pri
ma ligă engleză. 
Clubul Wigan a oferit 
suma de 4,3 milioane 
de euro, un record 
pentru acest dub, 
pentru a-și asigura 
serviciile atacantului în 
vârstă de 28 de ani. 
Camara a fost împru
mutat în sezonul tre
cut la Celtic Glasgow 
și Southampton. Hen
ri Camara a efectuat 
deja vizita medicală și 
urmează ca transferul 
să fie definitivat marți.

VYOTA

Sportiva 
rusă Olim- - 
plada Ivano
va a câștigat, 
steri, proba " 
[de 20 km 
marș din ca-, 
drul Camplo- 
luatelor Mon- 
diale de Atle
tism de la 
Helsinki, sta
bilind șl un ’ 
record mon
dial. Ivanova, 
care a termi
nat cursa 
într-o oră, 25 
de minute și 
HI de secun
de, a depășit 
performanța 
de o oră, 26» 
de minute și 
22 de secun
de, stabilită 
de chine
zoaica Wang 
Yan, pe 19 
noiembrie 
2OO1.(MF)

(Foto: EPA)

În finală
Helsinki (MF) - Sporti

va Nicoleta Grasu s-a cali
ficat, ieri, în finala probei 
de aruncare a discului din 
cadrul Campionatelor Mon
diale de atletism de la Hel
sinki, informează site-ul 
oficial al competiției. Ni
coleta Grasu, care a con
curat în seria a doua, a 
înregistrat o performanță 
de 62,06 metri. în proba de 
20 km marș, câștigată de 
atleta rusă Olimpiada Iva
nova, Claudia Ștef s-a cla
sat pe locul opt, cu timpul 
de o oră, 30 de minute și 
șapte secunde, în timp ce 
Ana Maria Groza a termi
nat pe poziția a 14-a, cu 
timpul de 1 oră, 31 de mi
nute și 48 de secunde.

Visul lui Figo la Inter
■ Fotbalistul portughez 
vrea să câștige cât mai 
multe trofee cu noua 
sa echipă. Inter Milano.

Milano (MF) - Mijlocașul 
portughez Luis Figo a decla
rat că vrea „să câștige totul” 
cu noua sa formație Interna- 
zionale Milano, în cadrul unei 
conferințe de presă desfășura
te la centrul de antrenament 
al grupării italiene. „Obiecti
vul meu este simplu, vreau să 
câștig totul cu Internaziona- 
le”, a declarat Figo, care, vi
neri, a semnat un contract pe 
două sezoane, și care va pur
ta tricoul cu numărul 7 la In- 
ternazionale Milano. Jucăto
rul portughez s-a declarat im- 

cam 25-30 de minute diminea
ța. După ce am ajuns în Ro
mânia, am fost la medicul Ior- 
dache, de la Spitalul Sf. loan 
din București, și dânsul i-a 
spus că operația arată bine. E 
important să nu ridice greu
tăți, pentru că mușchii abdo
minali se refac mai greu. 
Acum se simte foarte bine și 
va continua treptat pregăti
rea”, a declarat Liviu Șimon, 
soțul și antrenorul campioa
nei mondiale de maraton din 
2001. Soții Șimon se află într-o 
scurtă vacanță la Târgu Căr- 
bunești, unde locuiesc părin
ții atletei. „Ne pare foarte rău

„S-a prefăcut că joacă"
S Pancu a fost criticat 
de presa turcă după me
ciul Kayseri Erciyesspor - 
Beșiktaș, scor 1-1.

Istanbul (MF) - Jucătorul 
echipei Beșiktaș, Daniel Pan
cu, a fost criticat de presa tur
că pentru evoluția pe care a 
avut-o în meciul în deplasare 
cu Kayseri Erciyesspor, scor 
1-1, din prima etapă a cam
pionatului Turciei. „Vedeta 
română, căreia i se spune și 
«Pantera din Kadikoy», a fost 
precum o pisică ce toarce în 
fața șemineului. A ratat cu 
amatorism două ocazii”, no
tează cotidianul Takvim. Jur
nalul Fotomac scrie că Daniel 
Pancu „s-a prefăcut că joacă”, 
iar coechipierii săi Tayfur, 

grandoarea proiectului grupă
rii Internazionale”.
112 selecții

„Antrenorul Roberto Man
cini mi-a explicat că fotbalul 
italian este puțin diferit de 
cel spaniol și intenționez să 
muncesc mai mult pentru a 
mă adapta cât mai repede și 
cât mai bine”, a spus fostul 
„galactic”. Figo, în vârstă de 
32 de ani, a înregistrat 112 se
lecții în echipa națională, un 
record în Portugalia. Luis Fi
go, primul „galactic” achizi
ționat de clubul Real Madrid, 
în anul 2000, nu a fost titular 
în ultimele opt meciuri dis
putate de echipa madrilenă în 
sezonul 2004/2005 al campio- 

că Lidia n-a putut fi prezentă 
la Mondialele de la Helsinki. 
Ea chiar spunea că se simte 
în stare să lupte la primele 
locuri, iar timpii de antre
nament erau buni. Din păcate 
durerile ei abdominale au dus 
la operație, astfel că nu putem 
decât să regretăm că n-am 
putut ajuta echipa României 
chiar într-o luptă pentru 
medalii”, a menționat Șimon.
Pregătiri în SUA

Lidia Șimon va rămâne la 
Oradea până pe 1 septembrie, 
când va pleca în Statele Uni
te, unde va continua pregăti

Kurșat, Okan și Aii Guneș 
l-au imitat. „Pancu a jucat pe 
stânga, pe dreapta și în atac. 
Ieri nu a avut în nici o zonă 
a terenului prestația din sezo
nul trecut, când a apărat 
poarta echipei Beșiktaș în me
ciul cu Fenerbahce”, mențio
nează Fotomac.
Doar o stea

Cotidianul Fanatik, care i-a 
acordat lui Pancu o stea, no
tează că fotbalistul român a 
fost, parcă, „la cheful de sea
ră”. „Aștepta să apună soare
le”, adaugă Fanatik. Jurnalul 
Star consideră bună decizia 
tehnicianului Riza Calimbay 
de a-1 schimba pe jucătorul 
român, „care se plimba pe te
ren”, cu Sergen Yalcin, auto
rul unicului gol al meciului. 

■**-*—-«Ua^bbI l ibm* a rlAMAHÎf italian"

rile în vederea Campionatelor 
Mondiale de semimaraton. 
„La Boulder, unde stăm noi 
în SUA, este cam pe același 
fus orar cu Edmonton, deci 
Lidia nu va avea nevoie cje 
acomodări suplimentare. Sj. k 
răm ca Edmonton să-i poarte 
noroc, la fel ca în 2001, când 
a cucerit titlul mondial la ma- 
raton. Pregătirea efectuată pâ
nă la operație nu a pierdut-o, 
deci credem că poate fi un 
concurs bun”, a precizat Li
viu Șimon. în acest an, Lidia 
Șimon ar mai putea lua star
tul la Maratonul de la Tokyo, 
programat în luna noiembrie.

Cotidianul Milliyet critică, 
intr-un editorial semnat <** 
Atilla Gokce, decizia conduce
rii clubului Beșiktaș de a-i 
oferi lui Pancu tricoul cu nu
mărul 1. „Beșiktaș ar trebui 
să-i ceară scuze argentinian
ului Osvaldo Ardiles. Vedeta 
Cupei Mondiale din 1978 pur
ta numărul 1 și intr-adevăr 
era liderul echipei. Acum, 
dacă îi dați același număr 
unui fotbalist ca Pancu, ahti
at de spectacol, dați dovadă 
de lipsă de politețe față de 
Ardiles. Ce numărul unu? 
Pancu nu merită nici măcar 
număr”, precizează Gokce. 
Fotbalistul român, care a 
evoluat, sâmbătă, până în 
minutul 74, a primit nota 5 
din partea jurnalelor Hur
riyet și Milliyet.
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Vând ap. 2 camere (03)

"v 2 apartamente a 2 camere, în comuna Ilia, preț 
negociabil. Tel. 0724/523823, 0724/065448, fax 
0254/282375, după ora 17.
• Deva, Bdui Decebal, decomandate, reparti
toare, gaz contorizat, gresie, faianță, etaj 6, 
lângă farmacie, preț 1300 mid lei, negociabil. Tel. 
217413,229783.
j» Deva, etaj 1 plus 2 uscătorii, parter, deasupra 
Magazinului Tineretului. Tel. 0723/514133.
• urgent, decomandate, zonă ultracentrală, etaj
2, termopan, centrală termică, amenajat, 

, -bucătărie mobilată, ocupabil imediat, preț43.000 
euro. Tel. 0723/352631

- • • urgent, s Mecomandi etaj 2, Deva, zona
Dacia, preț 720 milioane lei, preț negociabil. Tel.

- 225243,0723/395077.

• oferim avantajos speti de depozitare sau 
produdfe (hâfțfrnea halei 12 m) tn Orâștie, 
cu toate d prețuri atractive. Tel 
0254/244101 sau 0724/0 96.

Auto românești (38)

• vând Dada papuc 5 locuri, af 1999,61.000 km, 
1600 cmc, benzină Tel. 0254/241559.
• vând Dada Super Nova culoare alb 28 17.000 
km, preț 3000 euro, stare foarte bună Tel. 213943.

Auto strâine (37)

Vând ap. 3 camere (05)

• vând ford Mondeo Caravan Trend, af 
2002,127.000 km, 2.0 TDI, full-options, piele, 
consum 55%, preț 11.500 euro, negociabil, 
adus recent în țara. Tel. 0723/655855.

CWÂMW.

Materiale de construcții (53)

• vând gard rle beton, la comandă asigur trans
port și montaj. Tel. 0723/659753.

Electrocasnice (56)

• Cursuri inspector resurse umane. SC 
Orema Management SRL Deva, societate 
acreditată MMSSF și MECT, ganiz, ” 
cursuri de speaalz pentru spectc 
restase umane. In .«iții i< teL 
0722/534697,0744/631302,0788/207872.

MICA PUBLICITATE /»

• vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună cu motor defect toată instalația este pe 
cupru, preț 25 milioane lei. Tel. 221060.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• SC Danielle Company Deva, Sir. 
Rândimici nr. 6 angajează agent de vânzări, 
vârsta 35 - 40 ani, studi medă permis de 
conducere, seriozitate maximă. Tel 
0722/258118

------------------------------------------------------------- -----------—

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

• societate comercială angajează r <sol- 
verti, promoția 2005, de Iceu șl facultate, 
pentru brutărie. Tel 237577.

Altele (61)

• decomandate, temopan peste tot, gresie, 
faianță, parchet în camere, contorizări, spoturi, 
stil occidental, Deva, I. Corvin, preț 1,050 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0741/301548.
• Deva, Dorobanți, decomandate, modificări, 
contorizări, centrală termică, exclus interme
diari. Tel. 219710.

Camioane, remorci (39)

• vând camion Raba de 85 tone cu prelată
stare de funcționare foarte bună preț 160 
milioane lei. Tel. 0742/701974.

Vând ap. 4 camere (07)
Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vândkigrașământ (gunoi de grajd), localitatea
Boholt nr. 52, familia Luca. Tel. 0727/995778

• societate comercială angajează condu 
cători auto cat B,C,E, minatori necafficațl 
Informal la tel 0254/219300.

Cititorii Cuvântul liber:
Solicitări servicii (71)

Oameni bine informați! 
Ziarul familiei tale!

• asociația de proprietari 151 Deva, Str, 22 
Decembrie, bL 45 A, licită oferte pentru 
lucrări de hidroizolații și tmichigerie, aticuri 
bloc. TeL 0741/077824.

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

• decomandate, 100 mp, balcon închis, 2 băi, 
contorizări, apă, gaz, etaj bun, zona Liliacului, 
preț 140.000 ron. Tel. 0766/788251.
• decomandate, 120 mp, 2 balcoane, 2 băi, 
centrală termică, instalații sanitare noi, multiple 
îmbunătățiri, etaj 1 din 4, zona Carpați, preț 
170.000 ron. Tel. 0745/084616.

• pentru profesioniști vindem/lncfiiriem 
de ''oare, rotopercutoare, poizoare 
unghiulare, șlefuitoare cu bandă sau 
vil etc, marcă Hitachi, intri gamă 
variată de modele, la pretam exceptionale. 
Tel 0722/387237, fax 0254/224111. EmaB: 
tunis61@yahooxfe

Prestări servicii (72)

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

Vând case, vile (13)

• casă, șui, grădină, în Orâștie, str. Crișan, nr.
34. Tel. 241263.

Vând case de vacanță (15)

• vând lirt 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.

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

• P+l kl stațiunea Geoagiu-Băi, preț convenabil. 
Relații la tel. 0254/241044, după ora 17.

Vând case la țară (17)

• 3 camere, bucătărie, sobe teracotă, garaj, 
eurte, grădină, st 6500 mp, în localitatea Hărău. 
Tel. 234415,0745/079659.
• 3 camere, cămară beci, curte mare, 
dependințe, preț negociabil, comuna Dobra 
satul Făgețel, la 2 km de la șosea Tel. 
0724/523823,0724/065448, fax 0254/282375, după 
ora 17.
• casă2 camere și grădină 2500 mp, în Rapoltu 
Mare. Tel. 0724/278239,261162.

• vând motocositoare Husqvarna, lamă 80 cm, 
stare foarte bună de funcționare, mașină de 
tuns iarbă Husqvarna, manuală lama 40 cm, 
aproape nouă Tel. 2139621, după ora 20.
• vând pentru însilozare E 281 • C. preț avan
tajos. Tel. 0723/382799.

• evaluator autorizat evaluez imobile, spații de 
producție, hale, spații comerciale, societăți 
comerciale, divizări. Tel. 0726/718505, 
0254/212167.
• ofer servicii de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut Tel. 224182,0723/499284.

Oferte locuri de muncă (74)

Vând terenuri (21)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona căprioara. Tel. 
211124.
• srtravi 13600 mp în Băcia cu toate facilitățile: 
apă canalizare, curent gaz, preț 4 euro/mp. Tel. 
233974,0724/388452.
• Wravian 5100 mp. zona Deva 700. Tel. 222305, 
226813.
• inti ian, in Deva Str. Alunului (zonă agre
ment), case vacanță 2300 mp. Tel. 227242.

< • intravilan, loc de casă în Tâmpa st 1700 mp, fs
17 m, curent, gaz, apă canal, vecinătate 
imediată Straiul Mic, preț negociabil. Tel. 
0354/402235,0726/118427,0726/404011.
• intravian, pentru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt, 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la 
poartă Informații, zilnic, după ora 16, la tel. 
220269,0746/029058
• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
loc drept, zonă liniștită Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• teren la intrarea în Ruși, între șosea și calea 

, ferată 2,68 ha, fs 384 m, acces la apă curent,
gaz, preț 1 euro mp, negociabil, aștept variante. 
Tel. 775652.
• teren, Intre Deva - Sântuhalm, 1779 mp. Tel. 
210869,0721/430502.

Vând spații comerciale (25)

• Brad, front stradal, termopan, toate facilitățile, 
preț 27.000 euro, negociabil. Tel. 0721/283058

Imobile chirii (29)

Piese, accesorii (42)

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

• angajez șofer. Tel. 0740/420521.
• caut femeie, permanent, pentru companie 
bătrână ofer întreținere și retribuție. Tel. 227884 
sau 225044.

Calculatoare si accesorii 
(51)

DELCRIS SERVICE SRL
TEL: («359)409.222
0723-354.991 B
Str. Primărie! Nr.26 "

ORADEA

ACUM 
SI numai ACUM 

ULTRA PROMOȚII
Numai aici gasesti: 

Cele mai mici preturi: 
MONITOARE 15'de la 45D D00 lei 
MONITOARE 17'de la 850.00D tel 

Distribuitor computere 
second-hand
produse noi

E-mail: calculatoare<ardslink.ro

IZ.
e-mail; marsiliatrans@rdsiink.ro
Tel,; 0740-851^22, 0359-407439

Suntem irst^-rosați I
In cumpărarea oricărui I 
tip <te materiale <> I
construcții în yetfwaa 
distribuirii iar in furt. 8HL

Xrmtpon intern ți internațional 7.5t-2Dt

ocr< A ARC

• societate co aâangaj ăA.cto. 
economic, contabil evitată primari 

salariu motivații Informații la tel 
0254/219300.

• societate comerdaiă angajează zidari și 
zugravi CV-uri și relații la teL/fax 
0254/222344.

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.550,
www.slmal.ro,slmal9smart.ro

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

tineret
(24969)

CENTRUL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ 

DEVA
AL UNIVERSITĂȚII SPIRU HARET BUCUREȘTI

Cu sediul în Deva, Str. 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 2OO5, după următorul program: 

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

EVIDENTIAZATE!
F

4. Preț, două puncte, 
Huma (milioane = mii. 
iar mii = M)

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

01 - Vând ap. 1 cameră 28 - Cumpăr alte imobile minte, articole sport
02 Cumpăr ap. 1 cameră 29 - Imobile chirii 53 - Materiale de
03 - Vând ap. 2 camere 30 - Imobile schimb construcții
04 - Cumpăr ap. 2 camere 31 ■ Vând finanțe 54 - Bijuterii
05 ■ Vând ap. 3 camere 32 ■ Cumpăr finanțe 55 ■ Artă, antichități, cărți,
06 - Cumpăr ap. 3 camere 33 - Asocieri reviste
07 - Vând ap. 4 camere 34 - Oferte împrumuturi 56 - Electrocasnice
08 - Cumpăr ap. 4 camere 35 - Solicitări împrumuturi 57 - Plante și animale,
09 - Vând ap. 5,6 camere 36 - Auto românești - agroalimentare
10 - Cumpăr ap. 5,6 Vânzări 58 - Medicamente,

camerp 37 - Auto străine - Vânzări instrumente medicale
11 - Vând ap. la casă 38 - Microbuze, dube 59 - Articole pentru copii 1

12 - Cumpăr ap. la casă 39 - Camioane, remorci 60 - Instrumente muzicale
13 - Vând case, vile 40''Utilaje, unelte, industriale 61 • Altele
14 - Cumpăr case șl agricole 62 - Pierderi
15 - Vând case de vacanță 41 - Motovelo 63- Citații
16 - Cumpăr case de vacantă 42 - Piese, accesorii 64 -Licitații
17-Vând case la țară 43- Garaje 65-Apețuri
18 - Cumpăr case la țară 44 - Auto - Cumpărări 66 - Umanitare
19 - Vând garsoniere 45 - Auto - Chirii 67 - Felicitări
20 - Cumpăr garsoniere 46 - Auto - Schimb 68 Mulțumiri
21 - Vând terenuri 47 - Mobilier și interioare 69 ■ Matrimoniale
22 ■ Cumpăr terenuri 48 - Televizoare 70 - Absolviri
23 - Vând locuri de veci 49 - Audio-video, antene și 71 ■ Solicitări servicii
24 ■ Cumpăr locuri de veci instalații satelit 72 - Prestări servicii
25 - Vând spații comerciale 50 - Aparate foto și telefonice 73 Solicitări locuri de
26 - Cumpăr spații comerciale 51 - Calculatoare și accesorii muncă
27 - Vând alte imobile 52 - îmbrăcăminte, încălță- 74 - Oferte locuri de muncă

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

LOCAȚII CUTII POȘTALE

• chioșcul de ziare de lângă 
Corn tini:
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Oristonl Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Arta Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfircscu - B-dul Decebal.

ci®»

TELEFON

VARIANTA AlfASAlk

lafteSrMDJHISIei
(4Wta)

Anunț Gratuit

TEXT PRIMA APARIȚIE

4
l snarltfe = 100.000 tel

IWKtwlș
5 apariții = 400 000 tel

(40 M noi)

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

ardslink.ro
mailto:marsiliatrans@rdsiink.ro
slmal9smart.ro
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Vând ap. 1 camera (01)

• cmri cMn in Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabllă imediat, preț 180 milioane lei, 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

Vând garsoniere (19)

•ama Prograsta, dec, et 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută, mobilată, tel. 0732/660160, 
211587. (Evrika)
• nna Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 si 2, ocupabile imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
• sarnMtc, parchet, jaluzele exterioare, 
contorizări, zonă bună Hunedoara, preț 19.900 
RON, tel 718833,0745/376077. (Partener)
• mm M5/1 HtnMtoira, gresie, faianță, 
convector, balcon închis, preț 35.000 RON, tel. 
718833,0745/063073 (Partener)
• ttec, i i*M mobilată, geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745.411.449. (Agenția Imobiliară Nr.l)
• Maa Dtcabai, semidec., ST 30 mp, balcon 
foarte mare, vedere la bulevard, parchet, 
faianță, contorizări, ocupabllă imediat preț 
69.000 RON, tel. 0788-165702,0788-165703. (Fiesta 
Nora)

•am Zamfcaacu, 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)
• dbacantni, Deva, dec, balcon închis, 
termopan, parchet de stejar, hol central, debara, 
bale mare, preț bun 79.000 RON, tel. 0788-165703, 
232808,0788-165702. (Fiesta Nora)
• zbm Gcjdu, etaj 2, semidec, contorizări, 
parchet gresie, faianță, bucătărie modificată 
ușă lemn, preț 69.000 RON, tel. 0745/302200, 
232808,078^165703. (Fiesta Nora)
• togMfc dec, amenajată, liberă, 30 mp, preț 650 
mit tel 0745/640725. (Mimason)
•arlcamm,et3, parchet gresie, faianță, zona 
Dacia, preț 550 mii, tel. 0740/173103, 206003. 
(Mimason)
• mm Dada, et2, liberă, preț 13.500 euro, tel. 
0745/266071,206003. (Mimason)
• am Miriști et3, contorizări, liberă, preț 500 
mii. lei, telefoane 0745/266071, 206003. 
(Mimason)
■ wgMt to zona Micro 15, etaj intermediar, 
balcon, contorizări. Preț 47500 RON. Tel. 
0740013971. (Garant Consulting)
•aagtot, ta zona Decebal, decomandate, 
balcon, contorizări (apometre, repartitoare, gaz 
2 focuri). Preț 79000 RON. Tel. 0740013971. 
(Garant Consulting)
• wgat, to zona Kogălniceanu sdecomandate, 
etaj intermediar. Preț 65000 RON. Tel. 0741- 
154401; 227542, seara. (Garant Consulting)
• «geta, coriort 1, decomandate, suprafață de 
peste 35 mp, ocupabllă imediat, blocul 15. 
Telefon 0741-154401; 227542, seara. (Garant 
Consulting)
•zeu ZamUrescu, dec, etaj 1, ocupabllă ime
diat 650 millei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•am IA Eminescu, dec. amenajată, et 1, 
capabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•am Dacta, bloc cărămidă et 1, dec, contori
zări, preț, 485 mii. lei. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
«amMUAdec, mobilată balcorrînchis, et 1, 
700 mii lei. 235208,0721/744514 (Rocan 3000)

«w MMl vedere la stradă liberă 550 mil. 
lei, neg. Telefoane 235201 0724/620358 (Rocan 
3000)
■ofertă txca Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet, balcon, 
Instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comandă preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918. (Casa Grande)
•Deva, cartier Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974 (Casa Grande)
•decomandata, mm Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Telefoane 0722/624091. (Casa 
Grande)
•dec, eta| 2, complet contorlzată formată din 
cameră hol, baie, Aleea Romanilor, preț 330 mii. 
lei, neg., tel. 223400, 0743/103622,0720/387896. 
(Casa Betania)
• dec, suprattl mare, parchet, balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu interfon, Decebal, 
preț 700 mil. lei, neg., tel. 223400,0724/169303, 
0741/120722. (Casa Betania)
• garaorieri 2 camere, contorizări, gresie, 
faianță repartitoare, parchet bale cu cabină de 
duș, recent renovată Aleea Romanilor, preț 500 
mii. lei, 0743/103622,0724/169303. (Casa Betania) 
•dec 2 camere+bale, parchet gresie, faianță 
termopan, ușă metalică zugrăvită în lavabll, 
apometre, gaz contorizat Preț 600 mii, neg, tel. 
228540,0722/566.938. (Ella)
•eemldec mm Gojdu, parchet gresie, faianță 
zugrăvită în lavabll, gaz contorizat, apometre, 
balcon, preț 465 mil, neg., tel. 22&54Q, 
0745/653.531. (Ella)
•eemktec nna Dacia, 2 cam. + bale, et 3, gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat, ocupabllă 
imediat, preț 550 mii, neg., tel. 228.540, 
0745/653331. (Ella)
•dec nna Dorobanți, apometre, gaz contorizat 
gresie, faianță parchet laminat, zugrăvit în la- 
vabil, ușă metalică termopan, ocupabllă Ime
diat 690 mil, neg., telefoane 228540, 
0722/566.938. (Ella)
• aona Dacta, dec. modificată gresie, faianță 
contorizări, st 30 mp. Preț 47.000 RON/470 mil. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)

• dec. nna Dorobanți, et Intermediar, st 44 mp. 
Termopan, centrală termică parchet vedere tn 
față Preț. 800 mll/80.000 ron. neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
■nna Decabal, etaj 1, contorizări, amenajată 
25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939,0726/269713. 
(Eurobusiness)
• zonă bură 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-lnvest)
• urgent, zona Dorobanți, complet mobilată 
contorizări, preț 650 mii. lei, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• 2 camera, semidec., parchet bale cu 
gresle+faianță bloc de cărămidă totul contor
izat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți. dec., modificată 
(cameră+living), repartitoare, parchet gresie, 
faianță contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 
235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mii., tel. 235208; 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet, 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208; 
0721-744514 (Rocan 3000)

• zona Gojdu, semidec, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mil, tel. 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• urg»nt, IT=52 mp, parter, f balcon, gresie, 
faianță, parchet 8200i RON. Tel. 218693, 0745- 
398767/0727/897467. (Atfe)

• wgerrt, IT=35 mp, parter, bale, bucătărie, 
balcon închis centrală termică faianță gresie, 
parchet 23500 euro, tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgant, IT»30 mp, et 1, bale, balcon, acoperiș, 
48000 RON. Tel. 218693,0745/398767,0727/89746?. 
(Alfa)

Cumpâr garsoniere (20)

• In Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent, mm Dada, Gojdu, Progresul, Avram 
lancu, la prețul pieței șl cu plata Imediat tele
foane 0788/165703,232808,0745/302200. (Fiesta 
Nora)

Vând ap. 2 camere (03)

• urgent dec, 55 mp, et. Intermediar, centrală 
termică balcon închis parchet preț870 mil. lei, 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona L Manlu, dec., repartitoare, parchet, 2 
balcoane, gresie, faianță ocupabll Imediat, preț 
1,150 mid. lei, telefoane 0742/019418. (Prima- 
lnvest)
• ana pidă, et 2, dec, 55 mp, parchet vedere 
bulevard, preț 1,15 mid. lei, tel, 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
•urgatț pa motiv de emigrare, 3 ap. amenajate, 
et. 1-3, preț 17.500-19.500 euro, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• zom L Manlu, et2 din 4, dec,, contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 1,15 mid. lei, tel. 206003, 
218234 seara. (Mimason)
• Hunedoara MM, dec., 53 mp, preț 53.000 RON, 
negociabil, telefoane 718833, 0745/093073. 
Partener)
• Hunedoara, zom Mi, centrală termică nouă 
faianță gresie, balcon închis, preț 60.000 RON, 
tel. 718833,0745/376077. (Partener)
• mm Altoita, decomandate, cu centrală 
termică balcon închis, parchet faianță vedere 
spre Eminescu, fără modificări, preț87.000 RON, 
tel. 0788-165702,232809. (Fiesta Nora)
• zom Gojdu, ST 50 mp, contorizări, modificări 
la bucătărie, gresie, faianță parchet, balcon 
închis vedere în 2 părți, apartament bine 
întreținut preț 87.000 RON, tel. 0788-165704, 
232808,0788-165703. (Fiesta Nora)
• mm lltaKu, etaj 2, decomandate, st 54 mp, 
bloc de cărămidă termopan, centrală termica, 
parchet gresie, faianță bine întreținut preț 
115.000 RON, tel. 0788-165703, 0788-165702. 
(Fiesta Nora)
• zom Emtoaicu, 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)
• mm Decebal decomandate, termopan, 
parchet, gresie, faianță ușă stejar, apometre, 
gaz 2 focuri, preț 110000 RON, tel. 0788-165703, 
232808,0788-165702. (Fiesta Nora)
• togentl Zom Mkro 15, etaj intermediar, deco
mandate, balcon închis parchet laminat gresie, 
faianță ușă metalică centrală termică preț 
50.000 RON, tel. 0745/302200,232808,0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• ugent! Zom L Corvln, decomandate, 
contorizări, parchet gresie, faianță deosebit 
amenajat și modificat, preț 109.500 RON, tele
foane 0723/251498,232808,6788/165702. (Fiesta 

Nora)

•mm pieței bloc de cărămidă etaj 2, balcon tip 
lojă debara, boxă mare la subsol, decomandate, 
parchet, contorizări, fără modificări, ocupabil 
Imediat preț 31.000 euro, tel. 232809, 
0723/251498 (Fiesta Nora)
mom Al Armatei, superamenpjat complet mo
bilat șl utilat mobilă la comandă modernă Oca
ziei 7K mil. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zom Dacta, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mii., neg. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
MMăcenMă împăratul Tralan, parchet, modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514 (Rocan 3000).

ocazte, zom piață decomandate, etaj 1, par
chet, balcon, ocupabll Imediat, preț 28.000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
•mm Mkro 15, etal Intermediar, parchet bale, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, i r 
480 mil., neg. Tel. 235208,0721/985256 (Rocan 
3000)
•mm N. Bălcescu, etaj Intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•mă eenMă I. Creangă et. 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000)
• urgent to zona Gojdu, et 1, contorizări, balcon. 
Preț 24000 euro. Tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)
• urgent, In zona Piața Centrală decomandate, 
balcon, contorizări, boxă Preț. 1,080 
mlllarde/108000 RON. Tel. 0710013971. (Garant 
Consulting)
• urgent In zona Scărișoara, totul schimbat, uși, 
geamuri, Inst. electrice. Preț 83000 RON. Tel. 
0788/361782,224296. (Garant Consulting)
• urgent In zona Bălcescu, et. 4/10, decoman
date, centrală termică, amenajat balcon închis, 
87000 RON. Telefon 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• urgent In zona Dada, circuit, et 1, contorizări, 
balcon, 95000 RON. Tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• urgent In zona Zarandului, et.' 1, dec., 
-.ontorlzări, parchet 90000 RON. Tel. 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• Dadă 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786.578, (Agenția 
Imobiliară Nr. 1)
• Zamfrtecu, decomandat*, et. bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615 (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, decomandata, et bun, parchet gresie, 
faianță lavabll, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr, 1) 

•decomandata, Nna, bucătărie, superame- 
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
•Atașa CrișuU, semidec, et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță termopan, balcon închis. Preț 
neg. Telefon 0788/497.615, (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
•tta| 3, circuit, gresie, faianță balcon închis, 
contorizări, bine intreținut, Zamfirescu, preț 980 
mii. lei, telefoane 223400, 0724/169303. (Casa 
Betania)
••tal 3, decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet, bine întreținut, zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg, tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)
■•tal 3, balcon închis, contorizări, gresie, faianță 
bine întreținut, zona Aleea Pescarilor, preț 970 
mii. lei, neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0720/387896. (Casa Betania)

■omldK, zom Uzo, et 1, apometre, gaz contor
izat gresie, faianță balcon închis, preț 540 mii, 
neg., tel. 228340,0745/653331, (Ella)
•dac, zom Be|an, et. Intermediar, fără mari 
îmbunătățiri, preț 340 mii, neg., tel. 228.540, 
0745/653^1, (Ella)

•zom Mcmcu, et 2, apometre, gaz contorizat 2 
focuri, faianță balcon mare închis, parchet, 
zugrăvit proaspăt ocupabil Imediat preț800 mii, 
neg., tel. 228340,0745/653.531. (Ella) 
•MfflldK, zom Imp. Traian, parchet gresie, 
faianță balcon mare, apometre, gaz contorizat, 
preț 890 mii, neg., telefoane 228340, 
0745/653331. (Ella)
•ta drcult, zona b-dul Dacia, gaz contorizat, 
apometre, parchet balcon închis, faianță bloc 
cărămidă, preț 850 mii, neg., tel. 228.540, 
0745/653.531. (Ella)

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

mom ZamlhMCU, decomandate, et. 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandata, cMridă, gresie, faianță par
chet lavabll, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mil. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zom bdul Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat, ocupabll Imediat, preț nego
ciabil, tel, 0723/660160. (Evrika)

• zom Mere, semidec., modificat faianță, 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hldrolzolațle Italiană preț 520 mil. tel. 
235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• zom Gojdu, semidec., gaz contorizat, apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut, fără îmbu
nătățiri, et. 1, preț 1,050 mid., tel. 235208; 0724- 
620358 (Rocan 3K0)
• zom 1 Maniu, etaj intermediar, amenajat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță vedere 
deosebită Preț, 120.000 RON/1,200 mid. neg. Tel. 
0745/666447. (Ruble's Home)
■ zom Băkascu, etaj Intermediar, centrală 
termică, gresie, faianță parchet merită văzut. 
Preț 77.000 RON/770 mii. neg. Tel. 0745/666447. 
(Rubin's Home)

• zom Hacului dec., amenajat recent, 
contorizări, parchet, ocupabll imediat. Preț 
103.000 RON/1,030 mid. Tel. 0745/666447. (Rubin’S 
Home)
• zom Docta, etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabll, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut Preț 66.000 RON/660 
mil. neg. Tel. 0745666447. (Rubin’s Home)
• zonă Mntrato, etaj Intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 103.000 RON/1,030 mid. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• zonă JliacontiM vedere la cetate, modificat, 
st 65 mp„ 2 balcoane, parchet nou, merită văzut, 
etaj Intermediar. 125.000 RON/1,250 mid. neg. 
0745/666447/0727744923. (Rubin’S Home)
• zom A Armatei, balcon închis, gresie, faianță 
parchet lamelar, living, contorizări. Preț 
6&OOORON/68O miURubln's Home)
• b-dul Dada, circuit bloc de cărămidă parter, 
balcon închis, amenajat ultramodern. Preț 
77.000.RON/770 mii. 0740/232043. (Rubin’s Home) 
>r«n*tocomandata, zom împăratul Traian, preț 

900 milioane lei, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
•dMxnandata, IBociM, gresie, faianță par
chet lamelar, lavabll, balcon închis, 1,020 mid. lei, 
neg. 0723/829060,0746/891619. (Eurobusiness) 
•aușx ofertAI Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, două balcoane, etaj inter
mediar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 

•decomandata, «tal 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1,250 mid. lei. 0720/869918. (Casa Grande) 

•mmktacotrlandate, contorizări, parchet, cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg, Telefon 0720/869918 (Casa Grande) 
•Mmldacomandito, 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)
•urgtnt Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
• Hunedoara, semidec, balcon inchis, gresie, 
centrală termică jaluzele exterioare, preț 55.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)
• Hunedoara, In circuit, balcon închis, faianță 
gresie, zugrăvit, preț 43.000 RON, tel. 718833, 
0745/376077. (Partener)
• Hunedoara, semkfoc, 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)
• urgent ST=52 mp, et 4, modificat, termopan, 
boxa, ultrafinisat, centrală termică acoperiș, 
serpentină 110000 RON, Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgent et 4, centrală termică amenajat stil 
occidental, 1 bale, balcon, aer condiționat 40000 
euro. Tel. 218693, 0745/398767, 0727/897467. 
(Alfa)
• urgent ST=4O mp, parter, baie, parchet, 80000
RON, Telefoane 218693, 0745/398767,
0727/897467. (Alfa)
• urgent et 2,1 baie, balcon închis, amenajat 
25.500 euro. Tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

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

Vând ap. 3 camere (05)

•zom L Maniu,în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică, ter
mopan. 2 bal, preț negociabil, ocupabil imediat, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• mm bduL N. Bălcescu, et. 3, cărămidă, 
centrală parchet ocupabll în 24 de ore, preț 1,3 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zom DorobarȘI, et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată, preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)
• zom Proposal et. 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 13 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zom 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, telefoane 0745/253662. (Evrika)
• zom Progresul dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă, et. 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zom G. Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet, 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)

Deva

Fereastra ItSUKI!

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.

BDNGE
Numărul 1 mondial în procesarea semințelor oleaginoase, 

numărul 1 în România în achiziția semințelor de floarea-soarelui 
www.bunge.com

prin Bunge România SRL

Achiziționează si comercializează 
semințe oleaginoase și cereale. 

Plata se face în maxim 48 de ore.
Persoane de contact:

Robert Arsene 
DIRECTOR GENERAL

Eugenia Zorilă Mertlik 
DIRECTOR COMERCIAL

EST SUD VEST
Paul Ciobânică 
Manager Originare

0744514395 florin Viaicu 
Manager Originare

0742109873 Sorin Stana 
Manager Originare

0742 010 228

Cătălin Sirițeanu 0744 506032 Dragos Nedelcu 0742109 874 Claudiu Morar 0741 080043

Cristian Brânzită 0745417 591 Lucian lancu 0742109655 Stan Jean Rapa 0742 109 871

Doru Leonte 0742108 298 Sorin Vâlușcă 0744396570 Tibor Dallos 0741 278 407

George Avram 0744630 976

Cătălin Bogdanov 0744 506064

Constantin Vasile 0745077 017

Dorin Cazacu 0745528075

Cristian Lungu 0745 002011

‘Ofertă valabilă până la 01.09.05 în cazul SUKÎ GROUP SA

achitării unui avans de minim 90% din 

valoarea lucrăm.
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De asemenea, Bunge România furnizează clienților săi:
- prestări servicii de siloz* (recepție, curățare, uscare, depozitare, livrare) ■ persoană de contact: 
Bogdan lăpuște (lași, telefon mobil 0744 568 157);
- comercializare șrot de floarea-soaretui, șrot de soia și cereale - persoane de contact Adriana 
Szvercsak (Oradea, telefon mobil 0741 237 002) și Rodica Meiu (lași, telefon mobil 0743 339 800).

* Lista silozurilor Bunge și a bazelor partenerilor noțtri se poate obține prin intermediul persoanelor 
de contact din fiecare zonă (EST, SUD. VEST).

http://www.bunge.com
ww.suki.ro
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• ioni centrali Hoțag, dec, 2 băl, gresie, faianță, 
instant apă caldă, preț 39.000 euro, tel. 718833, 
0740/130413. (Partener)
• izgant decomandate, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg,, telefoane 0726/826624. 
(Temporis)
• una Mhandta, dec., parchet, repartitoare, et 
2, ușă metalică, gresie, faianță, preț 900 mil. lei, 
neg, tel. 0742ĂI19418. (Prima-lnvest)

• dec, contorizări, beci, balcon închis, central, 
preț 12 mid. lei, neg, tel. 0740/210780. (Prima- 
invest)
• mm UtCMcu, termopan, gresie, faianță 
moderne, parchet lamelar, balcon închis,

' ocupabll imediat, preț 30.000 euro, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• Mm L Creangă, dec, contorlzărl, parchet, 
gresie, faianță, lavabll, preț 38,000 euro, tei 
0742/019418. (Prima-lnvest)
• urgenți Zona QoMu, bloc de cărămidă, deco
mandate, centrala termică, parchet de stejar, 
hol central, vedere în 2 părți, preț 125.000 RON, 
tel. 078^165703, 232809, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
e Mm BMchcu, etaj Intermediar, semldeco- 
mandate, bloc de cărămidă, balcon închis, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, parchet, 
rlgl ps, spoturi, 36500 euro, negociabil, tel 232809, 
0788-165703. (Fiesta Nora)
• Mm Gojdu, bloc de cărămidă, parter, deco
mandate, centrală termică, parchet de stelar, 
hol central, vedere în 2 părți, preț 150000 RON, 
tel. 0788-165703,232809. (Fiesta Nora)

• mă conMă I. Creangă, amenajat, centrală 
termică, ocupabll Imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• dec, 2 băl, 2 balcoane, faianță, apometre, gaz 
contorlzat, Interfon la scară, preț 1,100 mid. neg., 
tel. 228.540,0745/55X531. (Ella)
•dec, Mm Mărâști, 2 băl, 2 balcoane, bucătărie 
modificată, gresie, faianță. Instalații sanitare noi, 
ușă metalica, vedere în trei părți, sau schimb cu 
ap. 2 camere, 1,400 mid, neg., tel. 228540, 
0745/653.531. (Ella)
• urgenătozona centrală, decomandate, 2 băl, 2 
balcoane, contorlzărl, amenajări. Preț 1,4 
mlllarde/140000 RON. Tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)
•decomandata, bucătărie mare, 2 băl, debara, 
contorlzărl, parchet, repartitoare, zona Mlhai 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg., tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betanla)
•Dada, decomandata, et, bun, bloc cărămidă, 
parchet, gresie, faianță, ușă metalică 820 mil. lei, 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
• Sta. 1 Decembrie, modificat, termopan, gresie, 
faianță, balcon de 10 m, ST=65 m. Preț 
40000euro. Tel. 0745666447. (Rubin’s Home)
• mm Scărișoanuetaj Intermediar, amenajat 
termopan, gresie, faianță, centrală termică, 
parchet lamelar, merită văzut. Preț 80.000 
RON/800 mii. neg. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• zonă idtracentriH, etaj 3, centrală termică 
parchet gresie, faianță Preț 135.000 RON/1350 
mii. neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home) 
•decomandata, ultracentral, împăratul Traian, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)
•decomandata) idbacontaai, 1 Decembrie, ame
najat gresie, faianță termopan, contorizat total, 
preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)
•zona Wmnâd, decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dada, semidecomandate, contorizări, 
parchet gresie in baie, bucătărie, ocupabil 
imediat preț850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
anna I. Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot, gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei, neg. Telefoane 235019,0724/508610. (Casa de 
Vis)
• zonă centrală Hunedoara, semidec., centrală 
termică balcon închis, gresie, faianță parchet 
preț 7.0000 RON, 718833,0745/376077. (Partener) 
•ană contrată decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie și baie, laminat, centr i 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1380 mii. 
lei, neg. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• ■gant,ST=90 mp, et. 4,2 băi, 3 balcoane, cen
trală termică confort sporit, amenajat 220000 
RON, Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent et 4,1 baie, balcon, gresie, faianță 
parchet 2 focuri, acoperiș, 40800 euro. Tel. 
218693,0745/398767, WM. (Alfa)
• urgent et 1,2 băi, 2 balcoane, parchet, 135000 
RON, neg., Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)
• urgent et 2, 1 baie, termopan, centrală 
termică 160000 RON. Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

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

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

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Hunedoara

distribuitori de presă
Cerințe:

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

Prezintă avantaj:

• experiență în relații cu publicul;
• persoană dinamică;
• 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

Cumpăr ap. 3 camere (06)

•teaonâ bună de preferință et Intermediar, se 
oferă^rețul pieței, tel. 211587, 0745/253662.

• zona Dada, Micro 15, Progresul, Dorobanți, 
împăratul Tralan, la prețul pieței șl cu plata 
Imediat tel. 0745/ 302206, 232808,0W165703. 
(Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)

• zona UhcuM) dec, modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorlzat ușă 
metalică, gresie, faianță bine întreținut et. 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514, (Rocan 
3000)
• zona Qoldu, dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 băl, contorlzărl, balcon, et 1, preț 1,580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• izgent, In zona Piața centrală decomandate, 
hol central, etaj Intermediar. Preț 41000 euro, 
telefon 0740013971. (Garant Consulting)
• urgent In zona Gojdu, bucătărie cu 
falanță+gresle, 2 băl falanță+gresle, centrală 
termică Preț 155000 RON. Tel. 0741-154401; 
227542, seara. (Garant Consulting) 
•decomandata, zona Dorobanți, etal 1,2 grupuri 
sanitare, 2 balcoane, centrală termică suprafață 
120 mp, preț 45.000 euro, negociabil, telefoane 
0741/709939,0746/891619. (Eurobusiness)
• cil, parchet, 2 băl, 2 balcoane, parchet 
laminat bucătărie mare tip living, 100 mp, 
gresie, faianță preț 1,5 mid. lei, neg, tel, 
0726/710903. (Prlma-lnvest)
• zonă centrali Hunedoara, dec., centrală 
termică faianță gresie, Interfon, preț 85.000 
RON, telefoane 718833,0740/130413. (Partener)
• zona EmlneccU) 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)
• îngâni, ST=75 mp, et 2,2 băl, balcon închis, 
gresie, faianță parchet centrală termică 47000 
euro, neg., telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• umană ST=65 mp, et 5 2 băl, 3 balcoane, 
parchet gresie, faianță 160000 RON, telefoane 
218693,0745/398767,07^7/897467. (Alfa)

• urgent ST=80 mp, et 2, 2 băl, 2 balcoane, 
neamenatat, 46000 euro, neg., copertină auto, tel. 
218683,0745/396767,0727/897467.  (Alfa)

Vând case, vile (13)

•ata. Home, 3 camere, bucătărie, bale, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 12 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrlka)
• te Dna, zonă centrală, 2 cam., bucătărie, bale, 
cămară curte, grădină st 500 mp. sc. 90 mp. 
75.000 euro neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s 
Home)
• te Dm, P+E+M, zona Cetății, construcție 
recentă, teren 1,200 mp. Poziție frumoasă Preț 
77.000 euro. telefon 0740/232043. (Rubin’s Home)
• zona Vie 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, negodabIL tel 074^640725. (Mimason)
• zona Uc. de CMnta, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, c.t curte, grădină st 748 mp, sc 
120 mp, 80.000 euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
• aoaăsqprakăOP*!, 1000 mp, construcție tip 
1980,5 camere, bucătărie, 2 băi, ocupabila 
imediat, preț 130.000 euro, telefon 074Q/173103. 
(Mimason)
• zona EMttoocta de protocol, piscină Ideală 
pt. împrejurări deosebite, preț 150.000 euro, 
telefon 0740/173103. (Mimason)

•zonă czntraiă 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, Ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1) 
■Dm, partor+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garai, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
negociabil, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
•zona Cătegărenl, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală St 400 mp, preț 4 mili
arde. lei, 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, 3 camere, bucătărie, baie, garai, încălzire 
centrală st400 mp, preț 68000 euro, neg., telefon 
0788/497.615 (Agenția imobiliară Nr. 1) 
■Deva, 2004, partertmansardă 4 camere, 2 bă, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118000 euro, neg., telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Hunedoara ■ zona CNzId, 4 camere, gresie, 
faianță termopan, centrală termică garaj, 
terasa, curte betonată sc 200 mp, preț 240.000 
RON, telefoane 718833,0745/093073. (Partener) 
•Simeria, 2 camere, bucătărie de vară curte, 
viță de vie, anexe, centrală termică grădină de 
flori, beci, camere podite, canalizare, casă de 
cărămidă preț 1 mid, neg., telefoane 228540, 
0745/653531. (Ella)

•Deva, p+1, p ■ garaj, 1 cameră baie, bucătărie, 
cămară, pivniță 2 bal cu jacuzi, terasă 60 mp, ct 
nouă garaj dublu, intrare separată la mansardă 
sc 140 mp, p+m st.600 mp, construcție foarte 
modernă preț 118000 euro, telefoane 228.540, 
0745/653531. (Ella)
•zona Zăvoi, 2 camere, bucătărie, baie, camere 
5x4, cămară centrală termică canalizare, 
calorifere noi gresie, faianță st. 150 mp, preț 
1350 miliarde lei, tel. 228540,0722/565938 (Ella)
• In Don, 4 camere, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț 85.000 euro, neg., 
tel. 0722/564004. (Prlma-lnvest)
■3 camare, pretabllă 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 Betanla)
•casă 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 Betanla)
• azi p+2,6 camere, 2 băl, balcon, terasă garaj, 
construcție nouă zonă rezidențială Deva, preț 
130.000 euro, neg., telefoane 0742/005228 
0720/387896. (Casa Betania)
• zona Horii, 2 camere, bucătărie, bale, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabll), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii, telefoane 235208 0724-620358 (Rocan 3000)
• la 22 km d« Diva, 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)
• te Diva, 4 cămin, bucătărie, bale, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț 85.000 euro, neg., 
telefoane 0722/564004 (Prlma-lnvest)
• Hunedoara, 4 camere, sobe teracota, boiler pe 
gaz, baie, bucătărie, preț 120.000 RON, telefoane 
718833,0745/093073. (Partener)
• wgont, te zona Zăvoi, 2 camere, bale 
amenalată bucătărie, cămară centrală termică 
mansardă Preț. 175000 RON, telefon 0745-367893. 
(Garant Consulting)

Cumpăr case vile (14)

•te Diva sau împrejurimi, cu grădină șl curte, o- 
for plata Imediat, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrlka)
• urgonă cu plata Imediat, casă cu grădină în 
Deva sau Slmerla, plata imediat, tel. 215212. 
(Prlma-lnvest'

Vând case de vacanță (15)

•ftn OnnMu, st 1200 mp, livadă anexș, 
magazie, acces auto, preț380 mil. neg, telefoane 
228540,0722/568938 (Ella)

Vând case la țară (17)

•zona SAntuhalm, 2 corpuri de casă o cameră 
bale, bucătărie, și 2 camere, hol, cămară sere, 2 
ari, gaz, apă, curent, preț 2 miliarde lei, nego
ciabil, tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 
■zona lâraăts 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, neg., tel. 235019,0724/508618 (Casa de Vis) 
•zona Leșnk, 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 preț550 mii. lei, negociabil. 
Tel. 235019, 0724/508610. (Casa de Vis)
•oona Mța, 2 camere, cămară hol închis, anexe, 
curte, grădină 20 ari, preț 200 milioane lei. Relații 
la tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
•l km de la Slmerla, casă de cărămidă 2 ca
mere, pivniță șură anexe, curte, grădină 980 
mp+ 5 ari separate, renovata recent, camere po
dite, zugrăvită lavabil, gard de piatră sobe 
teracotă 400 mii, tel. 228540,0722/566.938. (Ella) 
•zona Dobra, 3 camere, baie, hol, bucătărie, 
anexe, grajd, 1 ha pământ arabil +1 ha livadă 
sobe de teracotă podele, fântână acces cu 
mașina la drum, preț 720 mii., telefoane 228548 
0745/653531. (Ella)
•10 km Simeria, 3 camere, bucătărie, baie, 
cămară debara hol, magazine, terasă acope
rită fântână în curte, curte 300 mp, grădină 1200 
mp, podele, gresie, faianță sobe de teracotă 
sau schimb cu apartament, 2-3 camere, 1350 
mid, neg., telefoane 228540,0745/653531. (Ella) 
•ta 5 km de Deva, 2camere + 2 camere nefinsate, 
baie, bucătărie, apă caldă (instant), hidrofor, st 
1600 mp, preț 850 mid. neg., tel 228.540, 
0722/566938 (Ella)
•ta 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii, telefon 0788(497615. 
(Agenția Imobiliara Nr.l Deva)

•In Boholt, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662.(Evrika)
• urgent, 3 camere, bucătărie, baie, beci, garaj, 
fără canalizare, SC=1100 mp, ST=720 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent, 4 camere, bucătărie, baie, living, 
centrală termică canalizare, ST=340 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent, 3 camere, bucătărie, baie, centrală 
termică ST=365 mp, renovată 350000 RON, tele
foane 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent, 4 camere, bucătărie, baie, SC=159 mp, 
ST=400 mp, 100000 euro, tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

Vând teren (21)

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

• te Zăvoi, fs 16,5 m (mai jos de casa galbenă), 
preț 23 euro/mp, telefon 0740/173103. 
(Mimason)
• intravilan, 1200 mp, fs 15 m, intabulat în CF și 
500 mp scos din circuitul agricol, facilități în 
apropiere, zona Vulcan, preț 15 euro/mp, telefon 
0745/640725. (Mimason)
■ zona CJL Rosetți, 2560 mp, fs 20 m, facilități: 
curent, gaz, canalizare la 50 m, preț 24 euro/mp, 
telefon 0745/640725 (Mimason)
• zona Ceangăi, loc de casă 715 mp, fs 10 m, preț 
37.000 euro, neg., telefon 0745/640725. 
(Mimason)
• In Mhriia la DN7, cu deschidere 17,5 m, gaz. 
apă curent, preț 6,5 euro/mp, telefon 
0740/173103. (Mimason)
•4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, f.s. 
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, telefon 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•loc Tknpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent, preț 900 
mii. lei, neg., telefon 0788/497.615. (Agenția imo
biliară Nr.l)
• parcele de teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg., telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•Deva, 2800 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• Simeria, la DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

•ia 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent, preț 15 euro mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• teren tntreritan, 1000 mp, zona Cetate ■ Deva, 
toate utilitățile, preț 12 euro/mp, neg, telefoane 
718833,0745/093073. (Partener)
• Intravilan, zona Zăvoi st 1,500 mp, fs. 15 m. 
Preț 25 euro mp, neg, telefon 0745/666447. 
(Rubin's Home)
• Intravilan, 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)
• kriraritan, zona DN 7, st 3300, fs. 50 mp, apă 
gaz, curent, toate facilitățile, preț 24 euro mp, 
neg, telefon 0745/666447. (Rubin’s Home)

• Intrzvftan, zona prelungirea Vulcan, st. 5,200 
mp, fs 140 m, se parcelează Preț 8 euro’mp. 
Telefon 0745666447. (Rubin’s Home)
•Intraritan ta DN 7, suprafață totală 3000 mp, fa 
48 metri, toate utilitățile, zonă comercială exce
lentă Sîntuhalm, zona Motel Alaska, telefoane 
223400,0720/387896,0740/914688. (Casa Betanla) 
•Intraritan, parcate 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)
•teran om 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 Betanla) 
•IntravlM, «t 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 Betanla) 
•Intraritan, it 5700 mp, la DN 7, situat între 
Sîntandrel șl Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
euro/mp, neg., telefoane 223400, 0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betanla)
•Intraritan, it 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate și parcela, zona liceului 
Tralan, preț 15 euro/mp, telefoane 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betanla)
•zona Zăvoi, s 500 mp, preț neg,, facilități, tele
foane 0726/269713,0746/891619. (Eurobusiness) 
•Intraritan, st 2.000 mp, front stradal 16 metri, 
apă curent electric, gaz metan, la 5 km de Deva, 
preț 15 euro/mp, neg., telefoane 223400, 
0740/914688,0724/169303. (Casa Betania) 
•Intraritan, st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate șl parcela, zona liceului 
Traian, preț 15 euro/mp, telefoane 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Intravilan, zona Zăvoi, st 9000, parcelat, apă 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zl, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intraritan, zona Zănrol, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• Hravlan, 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)
• Intraritan, zona Dova, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
62035a (Rocan 3000)
• Mravlan, te 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., tel. 718833, 0745/093073. 
(Partener)
• izgoni, 3672 mp din care 1060 mp Intravilan șl 
2612 mp extravilan, Boholt, 3 euro/mp, neg., 
fs=40 m. Telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgent, Intraritan, 17000 mp, fs=52 m, lung. 300 
m, Deva, 7 euro/mp. Telefoane 218693, 
0745/398767,0727/897467. (Alfa)

Cumpăr teren (22)

•cumpăr teran în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• ugont, 5 hectare, intravilan, la șosea, Deva sau 
împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. (Prima- 
Invest)

Vând spații comerciale (25)

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

• bar cu terasă zona Poliția jud, 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 int., preț 33.000 euro, neg., 
telefoane 718833,0721/839624. (Partener)

Alte imobile (27)

•fermălingi Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei, telefon 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
• zonă 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 producție, 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. 
Tel. 0726/523833,0741/070106. (Eurobusiness) 
•ofer spre închiriere spațiu corn., suprafață de 
250 rfip, totul nou, gresie, faianță, termopan, 
centrală termică pretabil pentru sediu firmă 
depozit, restaurant, preț 1800 euro, negociabil, 
tel. 0741/070106,0726/523833. (Eurobusiness)
• 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 accidental, 
preț 150 euro/lună telefon 215212. (Prima- 
lnvest)
• ap. 3 camere, mobilat occidental, centrală 
termică et. 1, preț 170 euro/lună tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)

parte a unei corporații Internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, In nord-estul 
Ungariei, cât și in Județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

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

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

Cerințe:

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

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

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

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

• Nn* centrată st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară Interioară, termopan, 
tavane false șl spoturi, centrală termică sugera- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358, (Rocan 3000)
• ap, 2 camere, mobilat, aragaz, frigider, zona 
Piața Victoriei, preț 130 euro/lună tel. 
0742/019418 (Prlma-lnvest)
•ofer pentni închiriere garsonieră dec, complet 
mobilată Du 11 Iu Zamfirescu, preț 110 euro/ lună 
Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 3000) 
•M czutt urgent de închiriat garsoniere șl 
apartamente (ne)mobllate. Se oferii plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionului. 
Rugăm seriozitate, telefoane 235208, 0721/ 
985256,0721/744514,0724/620358 (Rocan 3000) 
•ofer pontai 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)
• zonl cuilrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară Interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA Inclus, telefon 
0724420358 (Rocan 3000)
• zona Romzlva, s 100 mp, 4 încăperi, 2 grupuri 
sanitare, gresie, faianță termopan, preț 350 
euro/lună neg, tel. 206003, 0740/173103. 
(Mimason)
• mm BălcNCU Nou, 30 mp, pretabil sediu, 
birouri, cabinet, preț 6 mil. lei/lună telefon 
0745/640725. (Mimason)

• zona LCroangă 17 mp, amenajat pentru ABC, 
preț 80 euro/lună telefon 0745/640725. 
(Mimason)
•caut garzonhri sau ap. 2 camere, (ne)mobilat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
•ofer apartament 2 camere, circuit, centrală 
termică proprie, complet mobilat și utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Dada, 130 euro/lună tele
foane 0724/169303,0743/103622. (Casa Betania)
• caut zpaȘu 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)

COTW -

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

• închiriez ap, 2 camere, zona Dacia, etal Inter
mediar, mobilat, contorizări, repartitoare, gresie, 
faianță parchet, ușă de lemn, frigider, aragaz. 
Preț 100 euro/lună Telefon 0745666447. (Rubin's 
Home)
• gaizonteră mobilată zona Ștrand, telefon 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
o cuă 3 camere, bucătărie, bale, încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabll, confort, garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună telefon 0788/497.615. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
• apartament 2 camere, zonă ultracentrală, 
vedere spre BCR, decomandate, centrală 
termică mobilat și utilat, stare bună 150 euro, 
neg., 0788-165703,0788-165702. (Fiesta Nora)
• ofer ap. 2 camere, zonă ultracentrală deco
mandate, centrală termică mobilat șl utilat, 
stare bună preț 150 euro, negociabil, tel. 
0788/165703,0788/165702. (Fiesta Nora)

• eter ap, 2 camere, zona pieței, decomandate, 
apometre, gaz contorlzat, repartitoare, semlmo- 
bllat, proaspăt renovat, preț 120 euro, tel. 
0788/165702,0788/165703. (Fiesta Nora)
• wgonttezona Decebal, 2 camere nemobilate. 
Preț 90 euro/lună Telefon 0740013971. (Garant 
Consulting)
• wgont, In zona Piața Centrală 3 camere 
nemobilate, eb 1. Preț 150 euro/lună telefon 
0740013971. (Garant Consulting)
• urgent, In zona Gojdu, 2 camere, contorizări, 
mobilat. Preț 4 milioane lei. Tel. 0788/361782, 
224296. (Garant Consulting)
• wgont ta zona M Viteazul, 2 camere, mobilat. 
Preț 108 euro. Tel. 0788/361782,224296. (Garant 
Consulting)
• urgent, te zona Aleea Armatei, 2 camere, 
sdecomandate, et 4, mobilat contorizări, 90 
euro/lună avans 3 luni. Telefon 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• izgent ta zona Gojdu, et 3,2 camere, sdeco
mandate, nemobilat 80 euro/lună+garanțle 100 
euro. Telefon 0745-367893. (Garant Consulting)
• (zgont ki zona pieței, 2 camere decomandate, 
centrală termică, amenajat deosebit, et 1, 
mobilat utilat 250 euro/lună+garanție, telefon 
0745-367893. (Garant Consulting)
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• Paparazzo rănit de glonț. Un paparazzo 
care încerca să o fotografieze pe Britney

_____________ cuvw 

Vitaminele nu feresc 
bătrânii de infecții

Spears în apropiere de Los Angeles a fost 
rănit de un glonț de origine necunoscută, și 
internat la spital. Fotograful, a cărui identi
tate nu a fost divulgată, se stabilise lângă o 
reședință din Maljbu unde, credea el, vedeta 
urma să asiste la o înmormântare. (MF)

r U doamnă din India îi oferă o banană unei 
vaci pe o stradă în New Delhi. Tribunalul 

| de aici a hotărât să înceapă să ofere 2,000 
i INR pentru orice vacă rătăcită și adusă 
i municipalității. (Foto: epa)

Bush glumește
Houston (MF) - George 

W. Bush a profitat de 
vizita președintelui co
lumbian Alvaro Uribe la 
ferma sa din Texas, pen
tru a face glume, în 
spaniolă, pe seama nu
melui secretarului de 
stat Condoleeza Rice. 
Bush a numit-o pe Rice 
„secretarul de stat orez”, 
aceasta fiind semnifi
cația numelui ei în lim
ba engleză. „Secretarul 
de stat «orez» a vorbit 
despre drepturile omu
lui”, a spus Bush în spa
niolă, în cadrul unei con
ferințe de presă comună 
cu președintele colum
bian, folosind cuvântul 
spaniol „arroz”.

Globul de Aur 
își schimbă 
data

Los Angeles (MF) - 
Ceremonia de anul viitor 
a Globurilor de Aur va 
avea loc într-o seară de 
luni, și nu de duminică, 
după ce anul acesta tele
spectatorii au preferat să 
se uite la serialul „Des
perate Housewives”, 
difuzat în paralel de o 
televiziune concurentă. 
Ceremonia va avea loc, 
luni, 16 ianuarie, în timp 
ce „Desperate House
wives” va rula duminică. 
Nominalizările pentru 
ediția din 2006 a Glo
burilor de Aur, cele mai 
importante premii ale 
industriei americane de 
film după Oscaruri, vor 
fi anunțate pe 13 decem
brie.

Angelina Jolie
(Foto: EPA)

Tată pen
tru fiul 
lui Jolie
Los Angeles (MF) -
Fiul adoptat al Ange
lina Jolie, Maddox, i- 
a șocat pe tehnicieni 
la o ședință foto din 
California, numindu-l 
pe Brad Pitt „tată". 
Jolie și Pitt au negat 
în mod repetat că ar 
avea o relație, după 
despărțirea actorului 
de Jennifer Aniston, 
în ianuarie. însă 
fotografii ale celor 
doi călătorind împre
ună prin Africa și 
Europa împreună cu 
Maddox au alimen
tat zvonurile despre 
o relație secretă.
Pitt își dorește foarte 
mult să devină tată 
și a avut un efect 
atât de puternic 
asupra fiului de trei 
ani al lui Jolie, încât 
acesta îl numește 
„tată", scrie 
tabloidul britanic 
The Sun.
„Maddox a țipat 
«Unde e tati? Nu-I 
văd pe tati»", a 
declarat un martor. 
Membrii echipei de 
filmare au fost uimiți 
când și-au dat seama 
că se referă la Brad", 
a mai spus martorul.

■ Vârstnicii care iau vi
tamine sunt la fel de 
vulnerabili la infecții ca 
și cei care nu iau.

Paris (MF) - Cel puțin un 
bătrân din zece suferă de 
lipsă de vitamine sau mi
nerale, care dăunează funcțio
nării sistemului imunitar și 
mărește riscul de infecție, 
subliniază revista britanică, 
în Marea Britanic, cel puțin 
25% dintre bătrâni iau vita
mine sub formă de supli
mente nutritive, precizează 
Alison Avenell și colegii ei de 
la Universitatea din Aber
deen.

Pentru a analiza efectul 
comprimatelor, echipa lui 
Avenell a recrutat între fe- 

J.K. Rowling, 
la un premiu
■ Scriitoarea britanică 
J.K. Rowling a fost no
minalizată la un nou 
premiu literar american.

New York (MF) - Alături de 
ea au mai fost nominalizați 
Nick Hornby, Stephen King și 
Bob Dylan, transmite BBC 
News online. Premiile Quill 
acoperă 19 categorii de cărți, 
de la romane cu benzi dese
nate până la cele de dragoste. 
La categoria ficțiune au fost 
nominalizați printre alții 
Philip Roth pentru „The Plot 
Against America” și Mari- 
lynne Robinson pentru 
„Gilead”, premiat deja cu 
Pulitzer. Bob Dylan a fost

Discovery s-a des
■ Discovery s-a 
desprins, sâmbătă, de 
ISS începând călătoria 
spre Pământ.

Cap Canaveral (MF) - Cu 
aceasta se încheie prima misi
une americană de acest gen 
de la accidentul navetei Co
lumbia, în 2003. Desprinderea 
navetei de ISS a avut loc la 
ora 7.24 GMT (10.24 ora 
României), deasupra Pacifi
cului de Sud, la vest de Chile, 
a anunțat NASA. Discovery 
a făcut „primul pas pe dru
mul de întoarcere spre Cen
trul Spațial Kennedy” din 
apropiere de Cap Canaveral, 
Florida, a precizat centrul de 
control al misiunii. Echipajul

Nezavissimaya Gazeta cedată
■ Boris Berezovski a 
vândut unul din cotidi- 
anele sale de opoziție, 
Nezavissimaya Gazeta.

Moscova (MF) - Cotidianul 
a fost vândut unui apropiat 
colaborator al ministrului 
Dezvoltării Economice și 
Comerțului, Gherman Gref. 
Formal, ziarul va aparține 
100% Elenei Remciukova, 

O barză cloncăne la puii ei care o așteaptă, 
în acest an sezonul de împerechere la berze 
a fost unul rău în Hamburg: șase cupluri de 
berze au dat naștere la doar 11 pui.

(Foto: EPA)

■ . ..................... ■

bruarie și decembrie 2002, 910 
participanți cu vârsta de 
peste 65 de ani și care locu
iesc în propriile case.

Jumătate dintre ei au luat 
timp de un an suplimente de 
vitamine și minerale echiva
lente a 50% până la 210% din 
doza zilnică recomandată. 
Cealaltă jumătate a primit 
placebo, fără ca pacienții sau 
medicii să știe cine primește 
vitaminele și cine primește 
substanța neutră.

La final, numărul zilelor în 
care au suferit de infecții, 
cantitatea de antibiotice sau 
numărul de zile de spitalizare 
de care a fost nevoie, rapor
tate chiar de pacienți, s-a 
dovedit similar la ambele 
grupuri, potrivit autorilor 
studiului.

nominalizată 
literar
nominalizat pentru autobio
grafia sa, „Chronicles Volume 
One", iar J.K. Rowling pentru 
noul volum din seria „Harry 
Potter”. Nominalizările au 
fost alese de mii de librari și 
vânzători de cărți, condiția de 
bază fiind ca lucrările pro
puse să se afle pe lista celor 
mai bine vândute. Publicul își 
poate vota online cărțile 
favorite între 15 august și 15 
septembrie.

Organizatorii speră că aces
te premii vor determina o 
creștere a vânzărilor. NBC va 
transmite în direct ceremonia 
de decernare a premiilor, iar 
un procent din prețul bile
telor va fi donat unui pro
gram de alfabetizare.

orbită încă două zile sau ar

Naveta Discovery a început călătoria spre Pământ (Foto: EPA)

de pe Discovery a coabitat 
timp de opt zile cu cel al 
Stației Spațiale, care are doi 
membri. Naveta va ateriza la 
Centrul Kennedy, luni, la ora 

soția lui Konstantin Rem- 
ciuko, un fost deputat liberal 
care a intrat în administrația 
publică, funcția lui inter - 
zicându-i, potrivit legii ruse, 
să dețină o companie. Suma 
tranzacției nu a fost divulgată 
nici de Boris Berezovski nici 
de cumpărători.

„Politica editorială viitoare 
a Nezavissimaya Gazeta va 
consta în asigurarea unei 
analize și interpretări de ca

08.46 GMT (11.46 ora 
României), dacă acest lucru 
va fi permis de condițiile 
meteorologice. în caz contrar, 
NASA ar putea lăsa naveta pe 

litate a știrilor. în același 
timp, ziarul își va păstra ori
entarea democratică”, a 
declarat Remciuko la postul 
de radio Echo din Moscova.

La rândul lui, Berezovski 
a declarat pentru AFP că a 
decis șă-și concentreze efor
turile asupra celuilalt cotidi
an al său publicat în Rusia, 
Kommersant, și asupra unei 
ediții ucrainene a acestei pu
blicații. 

putea opta pentru o aterizare 
la baza Edwards din Califor
nia. Faza de intrare în atmos
feră, care Începe la aproxi
mativ o oră înainte de ateri
zare, va fi un moment ur
mărit cu maximă tensiune la 
NASA, la doi ani și jumătate 
după dezintegrarea navetei 
Columbia și pierderea celor 
7 astronauți de la bordul său.

Pentru a preveni o repetare 
a tragediei, NASA a consacrat 
o mare parte din misiunea de 
13 zile a navetei Discovery 
inspecțiilor, pentru a se asi
gura că fragmentele desprinse 
la lansarea din data de 26 iu
lie nu au vătămat naveta și 
că intrarea în atmosferă va 
fi sigură. .

pul unei vizite în centrul 
istoric al Sevillei.

(Foto: EPA)


