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dimineața la prânz seara

Parcul Retezat - ciopârtit

Deva (R.I.) - Pe site-ul 
Ministerului Economiei și Co
merțului a fost postată o pro
punere de modificare a HG-

■ Guvernanții „taie" 
din Parcul Național 
Retezat fără știrea 
administrației acestuia.

ului privind limitele Parcului 
National Retezat - Rezervație 
a Biosferei (PNRRB). Propune
rea legislativă subliniază ne
cesitatea scoaterii zonelor ocu
pate de construcțiile hidroe
nergetice ale amenajării Râu 
Mare-Retezat în afara limite
lor PNRRB „ca să se elimine 
incompatibilitătile existente

între obiectivul Parcului - a- 
cela de „conservare - și activi
tățile de exploatare a resur
selor naturale hidroenergetice 
cu efectele antropice pe care 
acestea le exercită asupra fac
torilor de mediu din zonele a- 
fectate”. în aceste condiții, cei 
care au întocmit această pro
punere văd ca o „necesitate”

adoptarea unui act normativ 
care să corecteze limitele PNR
RB și să elimine zonele ocu
pate de construcțiile hidro
energetice ce fac parte din a- 
menajarea Râu Mare-Retezat 
(lacul de acumulare și barajul 
Gura Apelor, captările secun
dare și lucrările de racord la 
o galerie secundară), /p.3

Garda are un nou șef
Deva (I.J.) - De ieri, Cristian Florin 

Moldovan este noul comisar-șef al Gărzii de 
Mediu Hunedoara. Moldovan este membru 

al Partidului Conserva
tor, a lucrat la o firmă de 
construcții și are 38 de 
ani.

„Protecția mediului es
te foarte importantă o 
dată cu aderarea la UE. 
Legislația de mediu este 
deja adaptată cerințelor, 
mai trebuie doar respec
tată. Prioritar consider 
că respectarea legii este 
cel mai important aspect 
și voi urmări aceasta. 
Am întâlnit o echipă de 
profesioniști care mă vor 

ajuta să conștientizăm agenții economici 
că mediul este foarte important”, a declarat 
Moldovan.

Cristian Florin- 
Moldovan

Un meșter din
forăștioara de Sus 1 

icrează a o comandă ’ 
specială primită din j 
partea unor nemți. /p.3

(Foto: Traian Mânu)’
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■ Hunedorenii nu știu 
cum să obțină banii 
UE, dar nici cei care ar 
trebui să-i învețe.

Ina Jurcone
ina.jurcone@infcrmniedla.ro

Deva - în acest sens s-a 
desfășurat ieri, la Prefectura 
Hunedoara, conferința „Politi

ca Agricolă Comună și Dez
voltare Rurală”, organizată de 
Centrul de Informare Europa. 
La întâlnire au participat 
reprezentanți ai tuturor insti
tuțiilor hunedorene care ar 
dori să obțină fonduri 
SAPARD. Neaccesarea aces
tora se datorează faptului că 
sătenii nu știu cum să ajungă 
la informații despre progra
me, dar și datorită faptului că

cei care ar trebui să le ofere 
din primării nu prea știu ei 
înșiși ce trebuie să facă.

„Am ratat o serie de bani 
de care agricultura noastră ar 
fi avut neapărată nevoie. De 
aceea, trebuie să conștien
tizăm pe toti cei care pot face 
ceva să-i ajute pe țărani să 
obțină bani”, a precizat Iulius 
Bedea, directorul Centrului 
Europa.

întâlnire PSD
Deva (M.S.) - Preșe

dintele Partidului Social 
Democrat, Mircea Geoa- 
nă, se va afla astăzi la 
Deva.

Liderul PSD se va în
tâlni cu conducerile or
ganizațiilor partidului 
din județele Arad, Timiș, 
Caraș-Severin și Hune
doara. /p.6

Jocul cu grenada în orașNumărul gaterelor legale din județ 
în județul Hunedoara funcționează aproximativ 85 de ga
tere autorizate. Dintre acestea, 63 de află pe. malul 
cursurilor de apă.

Grafica; Cuvântul liber, sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Deva

■ Alertă la Orăștie, du
pă ce polițiștii au aflat 
că un grup de tineri se 
joacă cu o grenadă.

Orăștie (M.T.) - Polițiștii și 
Apărarea Civiîă au intrat 
marți în alertă maximă. în 
jurul .orei 16:40, Politia Muni
cipiului Orăștie a fost anun
țată că un grup de copii de pe 
Strada Gării din municipiu se 
joacă cu o grenadă. Ajunsă la 
fata locului, o echipă opera
tivă din cadrul Politiei Muni
cipiului Orăștie și al Serviciu
lui de Apărare și Protecție

Civilă a aflat că tinerii au gă
sit grenada pe câmp, în apro
piere de localitatea Romos. 
„Probabil că grenada de exer
cițiu a fost uitată de militari 
în timpul antrenamentelor. 
Nu au fost puse în pericol 
viețile copiilor”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al IPJ 
Hunedoara, inspector-șef Mag
da Popa. Specialiștii au con
statai că grenada era de exer
cițiu și este folosită de obicei 
de către militari, la antrena
mente. Nu avea focos și nu 
prezenta nici un pericol pen
tru populație și nici pentru 
copiii care au găsit-o.

DUDă trei 
zile de căutări, 
salvatorii 
mineri susțin 
că nu există 
șanse de a mai 
fi găsit in 
viată niCiunul 
dintre cei 123 
de mineri 
rămași captivi 
în subteranul 
unei 
exploatări din 
provincia 
chineză 
Guangdong.

(Foto: EPA)

mailto:ina.jurcone@infcrmniedla.ro
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• Arestat. Soția lui Milan Lukici - paramili
tarul sârb acuzat de crime împotriva uma
nității comise în Bosnia, arestat marți în Ar
gentina - a fost cea care i-a condus la reșe
dința suspectului pe polițiști, după ce aceș
tia o urmăriseră, fără știrea ei.

•Alte reglementări. Autoritățile de la Lon
dra vor modifica reglementările din domeniul 
imigrării, pentru ca predicatorul extremist 
Omar Bakri Mohammed să nu mai poată 
intra pe teritoriul Marii Britanii. Clericul a ple
cat în Liban, la sfârșitul săptămânii trecute.

AIEA și-a 
dat acordul

Teheran (MF) - Agen
ția Internațională pen
tru Energie Atomică I 
(AIEA) a autorizat Ira
nul să ridice sigiliile de 
la uzina de conversie a 
uraniului de la Ispahan, 
care va putea astfel 
să-și reia activitatea, a 
anunțat un oficial irani
an. „AIEA ne-a transmis 
într-o scrisoare că nu 
există piedici și că ne 
autorizează să ridicăm 
sigiliile”, a declarat vice
președintele Organiza
ției iraniene pentru E- 
nergie Atomică, Moham
mad Saidi.

Acuze
Londra (MF) - Doi din

tre aliații apropiați ai 
Marii Britanii, Arabia j 
Saudită și Pakistanul, 
critică Guvernul de la 
Londra pentru- indulgen
ta și indecizia cu 'ea^e 
îi tratează pe ihusiil- * i 
manii extremiști. Ara
bia Sgudită și Pakistani JȘ 
nul aii declarat că Gu- _ j 
vernul condus de Tony I 
Blair a eșuat în mod 
constant în încercarea 
de a lua măsuri împotri
va militantismului isla- | 
mic. •■

Ismail Haniya, lider al Hamas, și președintele 
palestinian Mahmud Abbas (Foto: epa)

Abbas s-a întâlnit cu 
liderii Hamas

Gaza (MF) - Președintele Autorității Pa
lestiniene, Mahmud Abbas, a avut o în
trevedere, marți seara, cu liderii din Gaza 
ai mișcării Hamas, după ce anterior făcuse 
apel la susținătorii mișcării să înceteze 
tirurile cu rachetă în timpul retragerii 
israeliene din Fâșia Gaza.

Abbas s-a întâlnit cti Mahmoud Zahar, 
liderul Hamas din Gaza, și cu colaboratorii 
săi, Ismail Haniya și Said Siam, la sediul 
Autorității Palestiniene din Gaza.

Este despre prima reuniune între liderul 
palestinian și conducătorii mișcării Hamas, 
de când oficialul palestinian s-a reinstalat, 
luna trecută, în Gaza, pentru a supraveghea 
retragerea israeliană din coloniile de pe 
acest teritoriu, prevăzută a începe la 17 
august.

Mișcarea radicală consideră însă că, dim
potrivă, aceste tiruri cU rachetă au convins 
Israelul să ia decizia de a se retrage din 
Fâșia Gaza.

Am putea fi amânați cu un an

Regele Abdallah
(Foto: arhivă)

■ Cancelarul Schroeder 
declară că aderarea 
României la UE ar putea 
fi amânată cu un an.

Berlin (MF) - Aderarea Ro
mâniei și Bulgariei la Uniu
nea Europeană ar putea fi a- 
mânată cu un an, a declarat, 
marți, cancelarul german Ger
hard Schroeder, citat de pa
gina electronică a Deutsche 
Welle România.

Cancelarul Schroeder s-a 
declarat convins că România 
și Bulgaria vor face parte din 
comunitatea european* chiar

l-a grațiat
Rlyad (MF) - Cinci 
cetățeni libieni, 
acuzați că au partici
pat la un complot 
vizând asasinarea 
regelui Abdallah al 
Arabiei Saudrte, în 
perioada în care 
acesta era prinț 
moștenitor, au fost 
grațiați de către noul 
suveran saudit și au 
fost eliberați. într-o 
primă fază, surse din 
forțele de securitate 
au precizat că trei 
dintre libieni, printre 
care doi ofițeri ai ser
viciilor de informații, 
au fost grațiați de 

.„regele Abdallah ben
Âbdel Aziz. Un 

,_.corwnițat oficial a 
. anunțai» Igni, că _ 
jegele Abdallah râ 
grațiat mai mulți libi
eni implicați într-un 
complot ce avea 
drept scop 
asasinarea sa, fără a 
da alte amănunte.

Linie directa
Seul (MF) - Cele două 

Gorei au instalat, ieri, 
cu o linie telefonică di
rectă între forțele lor 
militare, pentru a evita 
înregistrea de incidente 
la frontieră. .Ofițerii au 
efectuat apeluri telefoni
ce și au transmis faxuri 
pentru a testa dispozi
tivul destinat prevenirii 
unor incidente neinten
ționate. Ministerul sud- 
coreean al Apărării a 
precizat că noile sisteme 
- a căror instituire a fost 
decisă la negocierile de 
luna trecută destinate a- 
propierii în relațiile in- 
tercoreene - vor fi opera
ționale 24 de ore din 24.

Negocieri
Atentili. Doi polițiști și patru civili au murit, iar șapte au fost răniți, ieri, la Bag
dad, în urma unui atentat cu mașină-capcană ce a vizat o patrulă de poliție. (Foto: epa)
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Iranul și Coreea, abordate diferit
■ Președintele SUA sus
ține că negocierile comu
nității internaționale cu ce
le două țări sunt diferite.

Crawford (MF) - Președinte
le american, George W. Bush, 
a declarat, marți, că există 
abordări diferite din partea 
comunității internaționale în 
negocierile cu Iranul și Co
reea de Nord asupra progra
melor lor nucleare.

„Sperăm că iranienii au 
fost cinstiți în dorința lor de 
a accepta cooperarea inter
națională. Coreea de Nord se 
află într-o situație diferită. 
Nord-coreenii nu au spus ade
vărul în ceea ce privește pro
gramele lor de îmbogățire a 
uraniului”, a subliniat Bush. 

dacă momentul aderării ar 
putea fi amânat cu un an.

Prezent la o întrunire la 
Bielefeld, Gerhard Schroeder 
s-a referit la planurile de ex
tindere a UE, subliniind că, 
în contextul intensificării di
sensiunilor cu Iranul, nego
cierile cu Turcia trebuie abor
date cu o mai mare seriozi
tate.
Reacții la București

Liderii PD nu sunt îngrijo
rați de declarațiile cancelaru
lui german Gerhard Schroder 
privind posibila amânare a 
aderării României și Bulga

Bombe din Iran pentru insurgenți
■ Șeful Pentagonului, Do
nald Rumsfeld, confirmă 
că arme provenind din 
Iran au fost găsite în Irak.

Washington (MF) - Secre
tarul american al Apărării, 
Donald Rumsfeld, a anunțat, 
marți, că arme provenind din 
Iran au fost găsite în Irak și a 
criticat indirect Teheranul pen
tru că nu asigură o suficientă 
securizare a frontierelor.

„Arme provenind, fără nici 
dubiu, din Iran au fost găsite 
în Irak”, a declarat Rumsfeld, 
într-o conferință de presă.

întrebat în legătură cu 
măsurile pe care le are în 
vedere pentru a opri intrarea 
în Irak a armelor de proveni-

„Iranienii și-au exprimat 
dorința de a avea un program 
nuclear civil și noi am fost de 
acord, cu condiția ca acesta 
să fie plasat sub un regim de 
inspecții internaționale stric
te și ca uraniul utilizat pen
tru funcționarea centralei să 
fie furnizat de o țară cu care 
să fim de acord și care să 
recupereze combustibilul uzat”, 
a reamintit el.

în cazul Phenianului, „Co
reea de Sud s-a oferit să 
acorde electricitate”, a pre
cizat Bush. „Acest lucru mi se 
pare rezonabil, dacă nord- 
coreenii vor renunța la arme
le nucleare, într-o transparen
ță totală, și dacă membrii co
munității internaționale vor 
putea afla exact stadiul pro
gramului lor de armament”, 

riei la UE, în timp ce liderii 
PNL sunt mai rezervați în 
declarații.

Liderul PD, Emil Boc, a 
precizat că deocamdată nu 
sunt date care să conveargă 
în acest sens. El și-a exprimat 
convingerea că „România este 
încă în grafic”.

Ministrul Administrației și 
Internelor, Vasile Blaga (PD), 
a declarat că nu crede că se va 
lua acum o astfel de decizie. 
El și-a exprimat convingerea 
că se va ține cont de per
formanțele României și Bul
gariei pe parcursul procesu
lui de aderare. „Pot să vă 

nență iraniană și siriană, 
Rumsfeld a declarat că este 
vorba despre „o problemă pen
tru Guvernul irakian. Este o 
problemă pentru forțele de 
coaliție. Este o problemă pen
tru comunitatea internațională. 
Și, în sfârșit, este o problemă 
pentru Iran”, a adăugat el.

Americanii au descoperit, 
în urmă cu două săptămâni, 
o ascunzătoare de arme cu 
bombe artizanale. Acestea 
sunt mult puternice decât cele 
folosite până de curând de 
către insurgenții irakieni și 
sunt special concepute pentru 
a distruge vehiculele blindate.

Donald Rumsfeld a apreci
at, de asemenea, că este de 
așteptat o intensificare a 
violenței în Irak în lunile

George W. Bush (Foto: epa)

a mai declarat președintele 
american.

„Strategia este aceeași pen
tru negocierile cu cele două 
țări”, a subliniat Bush, adă
ugând însă că aceasta este 
„puțin diferită” în cazul Co
reei de Nord. 

spun că noi ne vom achita de 
toate obligațiile”, a adăugat 
Blaga.

Premierul Tăriceanu, pre
ședintele PNL, nu a dorit să 
comenteze declarațiile luid 
Schroder, precizând că doreș- . 
te să vadă mai întâi această 
declarație.

în schimb senatorul PNL 
Teodor Meleșcanu a declarat 
că, din păcate, problemele ca
re există în Bulgaria, în crea
rea noului Guvern, și pro
blemele care există în Româ
nia creează o vulnerabilitate 
care poate duce la acest rezul
tat.

Donald Rumsfeld (Foto: epa)

care urmează, pe măsura a- 
propierii datei referendumu
lui asupra Constituției,, în 
octombrie, și a alegerilor, în 
decembrie.

Atentate dejucate
Ankara (MF) - Poliția tfeâ 

a arestat, de curând, în sudul 
țării, zece extremiști bănuiți 
că plănuiau o serie de aten
tate împotriva unor vase de 
croazieră israeliene în numele t 
rețelei teroriste al-Qaida.

Unul dintre suspecți este de« 
naționalitate siriană, fiind în 
prezent interogat de secția 
antiteroristă a poliției din Is
tanbul, unde a fost adus marți 
seara. Bărbatul, identificat 
numai prin inițialele numelui 
său, N.S., este interogat mai 
ales în legătură cu presupusa 
participare la atentatele si
nucigașe care au avut drept 
țintă două sinagogi, dar și 
obiective britanice la Istan
bul, în noiembrie 2003.

Washington (MF) - Depar
tamentul american de Stat a 
anunțat, marți, că Statele U- 
nite negociază cu mai multe 
țări islamice transferarea cetă
țenilor lor deținuți, în pre
zent, la baza americană de la 
Guantanamo, în Cuba.

„Suntem pe cale să exa
minăm modul în care am 
putea să încheiem acorduri 
cu un anumite țări pentru a 
crește numărul acestor trans
feruri”, a explicat Adam Ere- 
li, purtătorul de cuvânt al 
Departamentului de Stat

Ereli a comentat informa
țiile apărute, marți, în coti
dianul The Washington Post, 
care, citând surse oficiale, a- 
firma că Statele Unite sunt în 
tratative cu circa zece țări, 
între care Arabia Saudită, 
Bahrain, Egipt, Kuwait și 
Maroc, pentru transferarea 
prizonierilor de la Guan
tanamo.
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• Ecologizări. Patru mine din Valea Jiului 
vor fi incluse într-un program de ecologizări
finanțat de Banca Mondială. Au fost selec
tate exploatările Petrila, Livezeni, Uricani și 
Lupeni, în proiect fiind incluse și perimetrele 
învecinate. (C.P.)

• Tabără. „Expediție în Carpați - 
Sarmizegetusa 2005", este intitulată tabăra 
de la Grădiștea de Munte din perioada 12 -

v 22 august. Participant sunt un grup de 20 
de copii de la Palatul Național al Copiilor din 
București și Cugir, 20 de copii de la centrele 
de reeducare din Găiești și Buziaș și 10 copii* 
orfani de la Fundația Casa Florian. (S.B.)

• Controale. CJAS Hunedoara participă la o 
acțiune de control a farmaciilor care doresc 
contracte-cadru cu Casa în vederea stabilirii 
valorii de puncte a fiecăruia. Fiecare punct 
înseamnă o sumă de bani pe care instituția
o alocă farmaciilor. Necorectitudinea stabilirii 
punctelor de către farmaciști va atrage 
rezilierea contractelor între părți. (IJ.)

Mai puțin cu 2000 de hectare
■ "în cazul Retezatului 
autoritățile plănuiesc o 
catastrofă din punct de 
vedere intelectual."

Raluca Iovescu
raluca. iovescug inform media, ra

Deva - Parcul Național Re
tezat e în pericol să piardă 
câteva mii de hectare fără ca 
Administrația PNR din Deva 
să aibă cea mai vagă idee 
despre acest lucru. Zoran Aci- 
mov, director al Adminis
trației PNR, spune: „Acum 
aud prima oară! Evident nu 
suntem de acord cu această 
propunere. Am întocmit noua 
hartă ipotetică (așa cum a 
fost descrisă pe site) și am 
constatat că simt cu aproape 
2000 de ha mai puțin! în acest 
moment știu doar că pro
punerea nu a plecat nici de la 
Ministerul Mediului nici de la

Ce interese se ascund în spatele acestei inițiative legislative care vizează Parcul Retezat?

Romsilva; e ciudat, posibil și 
ilegal, să apară fără să ne fi 
consultat. Normal ar fi fost să 
se discute în mod direct pro
blema. Deocamdată e doar o 
propunere; nu excludem în 
totalitate punerea în execuție

a acestei idei, dar vrem să 
discutăm pe marginea ei!”

Chiar dacă se ignoră fap
tul că propunerea de cio- 
pârțire a Parcului Național 
Retezat a fost lansată fără o 
discuție prealabilă cu cei di

rect vizați și modalitatea în 
sine este considerată de Zo
ran Acimov Jalnică”: „nu pot 
să cred că pe un site oficial 
poate să apară o asemenea 
catastrofă din punct de vedere 
intelectual...”

3

Deva a avut loc lansarea cărții „Drumeții 
în Carpați” a binecunoscutului jurnalist 
și publicist Nicu Jianu, apărută la Editu
ra Emia. în volum sunt descrise trasee tu
ristice montane din județul nostru și dirt 
țară, punându-se în evidență frumusețile 
lor de necontestat. (Foto: Corina Trațcă)
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In județ___________________________ ■ _____________
DN 7 Deva - Ilia - Zam
DN 7 Simeria - Simeria Veche

■ C;-':

In Dens aparatele radar vor fl amplasate pe B-dul 22 
decembrie - Calea Zarandului - Zona Sântuhalm

Caricatură de Uviu Stănilă

Nemții vor pentru ei 
„carul lui Decebal"!
■ Un sătean din Căs- 
tău construiește o că
ruță care va ajunge la 
un muzeu în Germania.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.strola0in1armmedia.ro

Căstău - La cei 62 de ani ai 
săi, loan Turdeșan (fierar din 
tată-n fiu) din Căstău, comu
na Orăștioara de Sus, lucrea
ză atelaje (căruțe și șarete) 
care au luat drumul Occiden
tului. Anul acesta a avut 
comenzi pentru patru căruțe 
care acum sunt folosite de

călugării aflați pe muntele 
Athos din Grecia sau a con
fecționat șarete decorative 
pentru nemți. Acum lucrează 
la o căruță care va ajunge 
într-un muzeu din Germania.
Carul lui Decebal

Comanda am primit-o în 
urmă cu vreo 3 luni, poves
tește fierarul. „Nemții mi au 
adus un proiect și câteva foto
grafii ale unei căruțe care, 
spuneau ei. este de-pe vremea 
lui Decebal. Din câte am 
înțeles proiectul a fost făcut 
după niște sculpturi romane. 
Oricum noi am numit-o „ca-

Toate piesele sunt realizate manual (Foto: Traian Mânu)

rul lui Decebal”. Au avut pre
tenția ca toate piesele de fier 
să fie realizate manual în 
fierăria mea”, susține loan 
Turdeșan. Atelajul este rea
lizat din lemn de frasin. Ea 
aproape două luni de la 
începerea lucrării „căruța lui 
Decebal” este aproape gata.

Piesele din fier realizate în 
fierăria meșterului au nece
sitat, până acum, peste 50 de 
zile de muncă. „E adevărat că 
nu am lucrat continuu, dar 
lucrarea e foarte migăloasă. 
Sper ca pentru munca mea să 
primesc măcar 300 de euro”, 
concluzionează fierarul.

Artiștii fac loc managerilor
■ Noii directori din 
cultură vor fi numiți pe 
criterii de competență 
managerială.

Sanda Bocaniciu______________
sanda, bocanîdug i nfarmmedia. ra

Deva - Un proiect al Mi
nisterului Culturii și Cultelor 
ce vizează angajarea directo
rilor din instituțiile de cul
tură a condus la o Ordonanță 
publicată în Monitorul Oficial 
în data de 19 iulie a.c. în care 
sunt prevăzute condițiile de 
concurs pe posturile respec
tive. Conform acesteia per
soanele care candidează pe 
postul de director al unei 
instituții publice de cultură

vor fi selectate numai pe baza 
unor concursuri de proiecte 
manageriale. Acestea trebuie 
elaborate pentru o perioadă 
de minimum trei ani și ma
ximum cinci ani.

Evaluarea candidaților și 
proiectelor de management 
prezentate de aceștia se vor 
realiza de către comisii al
cătuite din specialiști în ma-

loan Sicoe Marcel Lapteș

nagement cultural sau în 
domeniile în care își des
fășoară activitatea instituțiile 
publice de cultură pentru 
care se organizează concur
sul.
Păreri avizate

Directorul Direcției Jude
țene de Cultură Hunedoara, 
loan Sicoe, spune despre 
această măsură luată de MCC 
că „este un lucru foarte bun, 
care va da roade”, iar etno
graful Marcel Lapteș, din 
cadrul Centrului pentru 
Creație Populară al județului 
susține că „teoretic este bine, 
însă practic se vor întâmpina 
obstacole. Ideea este bună 
doar pentru atunci când 
România va intra în UE”.

Titularizarea
Deva (R.I.) - Cei 640 de 

candidați, care au rămas 
nerepartizați în urma 
concursului de titu
larizare, au optat pentru 
cele 345 de posturi 
vacante. O mare parte 
dintre cei care au par
ticipat la ședința publică 
nu au specializarea pen
tru care și-au depus cere
rea, așa că au rămas și 
în această etapă locuri 
vacante care se vor ocu
pa la ședința publică din 
7 și 8 septembrie. Aceas
ta va fi, de altfel, și ulti
ma etapă a titularizării, 
în data de 9 septembrie 
urmând să fie cunoscute 
rezultatele finale.

Caravana 
Ocupării

Deva (I.J.) - în perioada 15 
-18 august, AJOFM Hune
doara organizează Caravana 
Ocupării pentru comunitățile 
de rromi din județul Hune
doara. Acțiunea urmărește 
popularizarea în .rândul rro- 
milor a serviciilor de care pot 
beneficia în urma Legii 
76/2002.

Vor fi identificate pro
blemele și obstacolele pe care 
le întâmpină rromii pe piața 
muncii, informații deosebit 
de utile pentru fundamen
tarea viitoarelor programe 
adresate lor.

La acțiune vor participa 
agenți economici care au 
angajat deja rromi și care pot 
oferi exemple concrete de uti
lizare a muncii lor.

expertul tau

DESCHIS
luni - vineri 10,00 - 19,00 

sâmbătă 10,00 - 14,00

Deva Calea Zarandului nr. 43 tel. 0354 100 066
RECLAMĂ

tiberiu.strola0in1armmedia.ro
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1930 - S-a născut Teodor Maziki, dramaturg șl prozator 
(m.1980)

117 - A murit Marcus Ulpius Traianus, primul împărat 
roman de origine neitalică. A cucerit Dada îq urma a două 
campanii <101-102 șl 105-106) (ri.53)

1456 - A murit lancu de Hunedoara, voievod al Transil
vaniei (din 1441) și regent al Ungariei (din 1446)

1961 - A murit Ion Barbu (Dan Barbilian), poet și mate
matician (n.1895)

1999 - Eclipsă totală de Soare vizibilă și din Jtomânla

5

Calendar religios
11 august - Pomenirea Cuv. Nifon, 

arhiepiscopul Constantinopolului, Sf. Mare 
Mucenic Evplu diaconul, pomenirea 
târno8irii bisericii Născătoarei de Dum
nezeu, numită Eleusa, pomenirea Icoanei 
celei nefăcute de mână.

Deva (S.B.) - Acest Sfânt Nifon s-a născut 
în Tesalonic. La 12 ani știa toată rânduiala 
slujbelor bisericești, se îndeletnicea cu 
citirea sfintelor cărți și dorea să-și adân
cească cunoștințele. Sf. Nifon a ajuns a fi 
un adevărat luminator nu numai al Mă
năstirii Dionisiu, ci și al întregului Sfânt 
Munte Athos, încât puterea înțelepciunii lui 
ajunsese vestită și în cetatea Tesalonicu- 
lui. în drumurile lui a poposit și în Țara 
Românească. Și-a dat obștescul sfârșit în 
Mănăstirea Dionisiu, la 11 august 1508. Tot 
în această zi se face și soborul de pomenire 
a Sfinților Mucenici: Neofit, Marcu, Macarie 
și Gaian, care s-au săvârșit prin foc. Sluj
ba are loc la lăcașul sfinților și măritilor 
doctori fără de arginti Cosma și Damian.

.. r..... O
Energie electrica___________________________ '
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan__________ __ _______________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-12.00 Bd. I. Maniu, bl. 61, SC. A; bl. 13, sc A. B 
09.00-15.00 Al. Crinilor, bl. E13

Str. M. Eminescu, bl. C2, sc. C; bl. A, sc. F 
Bd. N. Bălcescu, bl. 15A, sc. A

Apă_____________-____________ •_____________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva: 
08.00-15.00 Str. Horia, 1 Mai
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Soluția Integramel din numSrul 

precedent: O-S-S-B-TRE

CĂTORI - OBOR - CUC - OL - 

LACAS - OVATE - TO - AGORA 

- SIP - IRITAT - R - CUB - OGA

RI - 0 - ANA - RAM - NC - ORA 

-ZA - RAREFIAT - MONO - 

NUCA - COLOS - SASI

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrice_______ 929
Dispecerat gaz 22/091
Informații CER 212725
Urgențe_________________ - 112
Pompieri___________________ 981
Jandarmerie _______ 956
Poliție______________________955
OJ.P.C. HD___________ 214971
Deranjamente lift 235090

ANTENA 1

21 mart.-20 apr. ________________________ ____1
Trebuie să răspundeți rapid unei propuneri. Vă certați cu 
pasiune cu persoana iubită, uitând sentimentele de la 
început.

21 apr.-20 mai __ ___ ___ .__ _______
Vă confruntați cu probleme noi. Pentru rezolvarea lor nu 
apelați la cei din jur. E nevale de un specialist. Timpul vă 
presează.

21 mai-20 iun.
O neglijență a dv poate exploda într-un conflict. E bine să 
vă vedeți interesul, să' cercetați bunele intenții ale celor
lalți.

21 iun.-20 Iul.
La propunerea ce vi se face, se cere un răspuns imediat. 
Aveți contraargumente puternice, dar nimeni nu vrea să 
vă asculte.

21 iul.-20 aug.
Petreceți mult timp alături de persoane influente. Aveți 
nevoie de o discuție lămuritoare ca să înaintați în direcția 
dorită.

21 aug.-20 sept.
Prietenii și colegii vă elimină din calcul la împărțirea unui 
profit obținut și prin contribuția dv. Reacționați pe mSurl.

21 sept.-20 oct._____ ____________________ ,___
Vă loviți de o situație nouă. O veți depăși cu puțină difi
cultate. Nu luați decizii pripite. Uitați reproșurile cuiva din 
familie.

21 oct.-20 nov.
Puteți semna un nou contract. Rudele nu s-au decis să vă 
acorde ajutorul cerut. Cineva se arată interesat de pro
punerile dv.

21 nov.-20 dec. ._________ ________ ;___
Nu luați decizii importante fără analizarea tuturor 
aspectelor. încrederea în forțe proprii nu e azi justificată.

21 dec.-20 ian.
Chestiunile familiale nu pot fi amânate, fie că e vorba de 
sprijinirea financiară a unei rade, ori de urgențe ju ' 
de sănătate.

’■w

21 ian.-20 febr.____ ____ , _____■ " . .
Sunteți anrociat pem . aoșMItatea cg săra fteuni * ‘ la 
orice sugimhik dk E&tori. paîW tamffie. ’

21 febr.-20 mart ■ - __ ;___ _________
Cu cât vă gândiți mai puțin la propriile avantaje, cu atât 
veți reuși mal bine. Nu ezitați să acordați mai multă atenție 
prietenilor.

ACASĂ
i.fz- ___ ?*:rl

063CFU7DO Observator - 
Deva (r) 

1630-1645 Știri locale

7D0 Jurnal TVR Sport 
Meteo

7:15 Ecouri din trecut 
7:45 Euro-dispecer 
8:00 Portul miracolelor 
8:50 Miss World România 
900 Sănătate pentru toți 

(reluare)
930 Teleshopping 

10D0 Justiție milliard 
11D0 Felicity 
11:55 Euro Dispecer 
12:00 Zestrea românilor (relu-

Hare)
13D0 Stidețil 
1330 Desene animate: Chip

El și Dale
14D0 Jurnal TVR

Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
15 DO Ecouri

El dm trecut 
1530 Akzente. Emisiune în 

limba germană 
16:55 Dkofo de hartă 
1725 Travelling 

rtulai
1820 învinge apele 
18:50 Tragme Joker șl Loto 

5/40 Omologarea
19D0 Jurnal TVR Sport Meteo

20D0 Canddatul mandurian
«(dramă, SUA 1962). Cu: 

Frank Sinatra, Laurence 
Harvey, Angela Lans- 
bury. Regia John 
Frankenheimer. Thriller 
politic inteligent, extrem 
de tensionat, Candidatul 
Manciurian a fost un cui 
fii coasta vremurilor 
sale. Controlul gân
durilor, asasinatul 
politic, conspirația 
multinațională nu erau

• neapărat valută forte îh 
1962 (când paranoia 
Războiului Rece 
finbobocise), dar o mon
edă de schimb 
excepțională

2220 festivalul Internațional 
de Rkn Marea Neagră 

23A9Jumatal TVR 
2330 Mfcs

World România 
zi36 Marcă înregistrată 
O Cauză șl erect (horror,

SUA 2001)

7D0 Știrile ProTv. Ce se 
imâmpiă, doctore r 

9:15 Tânăr și neRniștit
H (reluare) 

10:15 Destine răscumpărate 
11:15 Tu ești, tu câștigll 
12:15 De râsul lumii 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 De râsul lumii 
14:15 învingătoarea (dramă,

13 Australia, 1998) Cu: 
Claudia Karvân, 
Michael Caton, Diane 
Craig, John Howard, 
Paul Bishop, Malcolm 
Kennard, Robert Mam- 
mone

16 DO Tânăr și neliniștit. Cu:
S Eric Braeden, Joshua 

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

17:00 Știrile
ProTV Vremea 

17145 Tu ^ști, tu câștigil
Emisiune de diverti- 
ment 

1900 Știrile ProTV Sport 
Meteo. Cu: Andreea 
Esca

20:15 Căiătorispre Țara
□ Speranței (aventuri, 

SUA 1998). Cu: Grant 
Show, Udo Kier, Eva 
LaRue Callahan, Flex 
Alexander, Audie Eng
land. După ce un deza
stru natural s-a abătut 
asupra Pământului, 
zone întregi se con
fruntă cu o dramatică 
scădere a temperaturii, 
care ajunge până la 30 
de grade sub zero.

22:15 La Bloc 
23:00 Știrile ProTV Sport 
2345 Vreau să fiu mare 
2350 Doi bărbați și jumăta-

Hte. Cu: Charite Sheen, 
Jon Cryer, Angus T. 
Jones, Marin Hinkle 

030 5 fnrțl Jute* (reluare) 
1D0 Știrile Pro TV 
2M Renegatul 
3.00 Călători spre Tara
□ Speranței (aventuri, 

SUA 1998)

7D0 Observator. Sport
800 In gura presei

(reluare)
900 Anastasia 

10:00 întâmplări hazlii 
1030 Concurs interactiv 
1200 Don Juan 

de România
1300 Observator cu Simona 

Gherghe
1345 Uraganul
« (dramă, SUA 1999). Cu: 

Luke Perry, Robert 
Knott, Martin Sheen, 
Alexandra Powers, Rene 
Estevez

1600 Observator
1645 Vhrere - A trăi cu past- 
0 une. Cu: Edoardo Costa, 

Giorgio Ginex, Edoardo 
Velo, Giuditta Saltarini, 
Lorenzo Ciompi, 
Donatella Pompadur, 

' Elisabeta De Palo 
1730 Anastasia
1830 Diverts:

Felix șl Otitea
1900 Observator cu 

Alessarxta Stolcescu și 
Lucian Mândruță. Sport. 
Meteo

2tt30 Divertisment Cel mal
tare din parcare 

2290 Observator Cele mai 
1 prospete știri din țară și 

de peste hotare numai 
fa Observator 

2330 Diverts:
feâxși Otilea 

ODO WRC - Etapa Finlanda 
1300 Concurs

Interactiv 
2D0 Observator 
00 Un film 
•3 american.

'■ Documenatral, 
realizat în 1999, II are 
drept personaj principal 
pe actorul, regizorul, 
scenaristul șl 
producătorul Mark Bor
chardt. Este prezentată, 
Se asemenea, povestea 
Ultimului său film, o 
peliculă herror intitulată 
Coven 

«pvt™ 
«(reluare)

600 Radio (dramă, SUA 
□2003). Cu: Cuba Good

ing Jr, Ed Harris, Alfre 
Woodard, S. Epatha 
Merkerson, Brent Sex
ton, Chris Mulkey. 
Regia: Michael Tollin

7:50 Vedete fa Hollywood: 
Tom Hanks

8:20 Banda Olsen și sub-
□ marinul (familie, Dane

marca, 2003). Cu: Lars 
Berteig Andersen, 
Thomas Engeset

9.55 Ultimul pariu (dramă, 
«SUA 2003). Cu: Jack 

Carter, Anita Barone 
' 1125 Batman (acțiune, SUA 
1 «1989). Cu: Michael

Keaton, Jack Nicholson 
1335 Hollywood: Necenzurat 

Cheile Sheen
■ 14D5 Vila trandafirilor

□(dramă, Belgia. 2002).
Cu: Julie Delpy

16D5 Scor final (thriller, SUA
□ 2001). Cu: Robert De 

Niro, Edward Norton
18:10 Radio (dramă, SUA 

□2003). Cu: Cuba Good
ing Jr., Ed Harris

2000 Plăcerea e de partea
□mea (comedie. Franța, 

2004). Cu: Mane 
Gillain, Garance Clavel, 
Julien Bolsselier, Tsilla 
Chelton, Lionel Abelans- 

-;' td, Idit Cebula. Regia: 
Isabelle Brouă

2125 Stăpânul inelelor - cele 
«două turnuri (fantastic, 

SUA 2002). Cu: Elijah 
Wood, lan McKellen, Liv 
Tyler, Viggo Mortensen, 
Sean Astin. Regia: Peter 
Jackson

020 Prietenia (dramă, SUA
■ Q2002). Cu: Erika Chris

tensen, Busy Philipps, 
, ■■ Victor Garber, Holland 
> Taylor, Raphael Sbarge,
! Arthur Taxier. Regia:
■ Paul F. Ryan
I 239 Jocuri pericuioeM II 
• «(thriller, SUA 2004). Cu: 

Susan Ward, Katie Stu- 
! art, Leila Arderi, Dorit
. Wolf

07D0 Sărută-mă prostule 08:00 
Teleshopping 08:30 Fiica ocea
nului (r) 0900 Rebelii 10D0 To- 
nomatul de vacanță 1130 
Cinci minute de cultură 11:45 
Pasiuni 12:35 Euro-dispecer 
1240 Verdict: Crimă (film seri
al, SUA) 1330 Teleshoping 
14:00 Desene animate: Sagwa, 
pisica siameză 1430 Fiica ocea
nului 15D0 Împreună în Europa 
16D0 Enigme din Carpați 1630 
Sabrina 17:00 Rebelii 17:55 
Euro-dispecer 18:00 Bugetul 
meu 1830 Sănătate naturistă 
19D0 Soția lui Lorenzo 20:00 
Atletism: Campionatele Mon
diale de la Helsinki 20:45 Jur
nalul TVR 21 DO Festivalul Ca- 
llatis 2005 2330 Atletism: CM 
de la Helsinki 00:30 Club Ca- 
llatis 2005 02:00 Poveste de 
prietenie, poveste de război 
(dramă, Italia, 2001)

0835 Sunset Beach 09:25 
Dragoste și putere (r) 10:00 
Kensky Show 10:55 Clip Art 
11:00 Monica 12D5 Teleshop
ping 1235 Bani la greu 14D0 
Sunset Beach 15D0 Dragoste și 
putere 16D0 Mutant X 16:55 
News Radio 17:30 Cash Taxi 
18:00 Focus Prezintă: Magda 
Vasiliu. Rubrica Sport prezen
tată de Radu Valcan. 19:00 
Documentar 20:00 Vino mamă 
să mă vezi 21 DO Eurotombola 
22D0 Cash Taxi 2230 Trăsniți 
în NA.T.0.23D0 Focul plus Cu: 
Cristina țopescu 2345 Mutant 
X 0045 Guiness

12:55 Apropo de... vedete 
; 13:00 Surorile (serial) 1345

Teleshopping 14:00 Batman 
: (desene animate) 1445

Teleshopping 15D0 Doctoral de 
suflete (serial, reluare) 15:55 
Apropo de... cinema 1545 Te
leshopping 16:00 Doctoral de 
suflete (reluare) 17:00 Cariera 
unui politician 19D0 Surorile (s) 
2OD0 Omul invizibil 22D0 Clu
bul Playa (dramă, Statele Unite, 

- 1998) Cu Bernie Mac

14D0 Slovenski Utrinki 1430 
împreună 15:00 Imagini de 

, viață (s) 15:40 Vară aventur
oasă (s) 1630 12+17.05 Piaza 

’ (s) 17:30 încântare (s) 18:30
Știri 1835 Știri economice 
1845 Știri regionale 19:00 
Povești 1940 Hotelul inimilor 
(s) 2030 Știri, meteo, sport 
21D5 Familia Thibault (Franța). 
Cu: Jean Yanne, Jean-Pierre 
Lorit, Didier Bezace, Florence 
Pemel, Geordy Monfils 22:10 
Fâșia moartă 23:00 Joi seara 
2330 Casa culturii 0025 Știri

10:00 Teleshopping 11 DO Na
ționala de bere - Batalionul dis- 
tracționar 12:00 Teleshopping 
13:00 Rebecca 14:00 Jurnalul 
de prânz 15:30 Inspectorul 
Fowler 1630 Rebecca (s, relu
are) 1730 Naționala de berel 
18:30 24 de ore Național Tv 
1945 Jara Iu' Papură Vouă 
20:00 Taxi Driver 21:00 Mr. 
Bean 2130 țara Iu' Papură 
Vouă. 22D0 Revolta de pe Boun
ty (dramă, SUA, 1984). Versi
unea celebrei revolte de pe 
vasul Bounty urmărește efor
turile lui Fletcher Christian de a 
își pune oamenii la adăpost

07D0 TotalCar 0725 Bună 
dimineața, Ungarial 07:55 
Mokka 10D0 Sodă - joc tele
fonic 10:50 Teleshop 12:30 
Salome (s) 13:55 Cea mai fru
moasă vedere (f) 1530 Joc 
1625 Cărările iubirii (s) 1730 
Vaporul dragostei (s) 1830 Ani
ta (s) 1930 Știri, meteo 20D0 
Prieteni buni (s) 2030 Activ 
21:15 Monk (s) 22:15 James 
Bond: Niciodată să nu spui 
niciodată (acțiune, SUA/Anglia, 
1983). Cu: Sean Connery, Klaus 
Marla Brandauer, Max von 
Sydow, Barbara Carrera, Kim 
Basinger 00:50 Intim 0120 
Câteva perechi.

07:00 Jesus (r) 08:15 Culoarea 
păcatului (r) 09:15 Mama vit
regă (r) 10:10 Anita 12:15 
Amazoana (r) 13:15 Valentina, 
grăsuța mea frumoasă 14:15 
Legături de familie 1530 Luna. 
Cu: Christian Meier, Gaby 
Espino 17:30 Poveștirl adevă
rate 18:10 Pariul iubirii 20D0 
Mama vitregă 21 DO Anita. Cu: 
Ivonne Montero, Jorge Enrique 
Abello, Natalia Streignard, 
Marcelo Cezăn Elluz Peraza, 
Eduardo SeiTano, Isabel Moreno 
23D0 Culoarea păcatului OODO 
Legături de familie 01 DO Pove- 
știri adevărate (reluare)

B1ȚV
06:30 Teleshoping 07D0 Viața 
dimineața 09:00 Verisslmo 
10:00 Lumea cărților 10:15 
Buzduganul cu trei pecețl (r) 
12:15 Calendar ecumenic 13D0 
Fan X. O emisiune pe care o vei 
regăsi la B1TV pe tot parcursul 
săptămânii. Sâmbătă, gazda 
emisiunii, Daniela Gonț îi lasă 
pe fanii X să preia puterea și 
microfonul. 13:50 Jet Set 1435 
Automotor 15:35 Euromaxx 
16:30 Ne privește 1745 The 
Best of 6I Vine presa 18:00 61 
Vine presai 20D0 Valurile Du
nării 22D0 Trenul vieții 2345 
Ediția de noapte 00:00 61

1345 45 de ani de comunism 
(r) 14:00 Realitatea de la 14D0 
15:00 Realitatea de la 15:00 
15:15 Realitatea medicală 16D0 
Realitatea de la 16:00 1645 
Filiere 17:00 Realitatea de la 
17D0 17:15 Documentarele 
realității 17:55 Infobusiness 
1915 Realitatea Zilei 20D0 
Realitatea da la 20:00 20:15 
Întrebările Realității 21 DO Real
itatea de la 21:00 2145 Cifrele 
realității 22D0 Realitatea de la ‘ 

’ 22D0 22:15 Zece și un sfert
23D0 Realitatea de la 23:00 
23:15 45 de ani de comunism
OODO Realitatea de la 00

i
j

ONE TV DEVA
0830-10D0 Reluarea emisi

unilor din ziua prece
dentă 

1830-1845 Știrile ONE TV
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

12.15 O promisiune împlin
ită: Povestea Oksanel 
Baiul (SUA 1984)

14D0 Fiicele Iul McLeod 
1445 Izvorul (fantastic, 

SUA 1999)
1630 Cadavrul din piscină 

(comedie, SUA 2004)
18.15 Lumina blândă a

dimineții (dramă, 
SUA, 2000) i

20.00 Fiicele Iul McLeod 
21 DO Povestea Iul Alan 

Freed (SUA 1999) 
2245 Jordan (s) <
2345 Scandalul Sally Hem- 

ings (dramă, SUA 
2000)

0130 Cine a ucis copiii din t 
Atlanta (dramă, SUA I 
2000) '

»

i

> 
■ 
i 
!

12.00 Vânătorii de mituri 
13.00 Revelații industriale 
14D0 Autopsia mumiilor 
15D0 Apocallpse ale anti

chității, Sodoma și 
Gomora

16D0 Construcții din fiare 
vechi, Curse riscante

17D0 Motociclete americane! 
18D0 Povestea jocurilor pe 

computer
19D0 Tehnologie extremă, 

Barajele din Veneția 
2030 Clubul do pescuit Bue-i 

na Vlsta *
21 DO 2050 Furtuna viitor?

Iul
22D0 Detectivi crimin' ;
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• Cursuri. Camera de Comerț și Industrie 
Hunedoara va organiza pe parcursul lunii 
viitoare mai multe cursuri de pregătire și 
perfecționare în domeniul auditului, antre- 
prenoriatului sau operării pe calculator. (C.P.)

• Contracte. DGMSSF Hunedoara a încheiat 
două parteneriate în acest an. Primul, cu 
jprimăria Orăștie și Asociația Sprijiniți copiii 
ițentru Centrul Social Multifuncțional, în va
loare de 1,4 milioane lei, și celălalt, cu Pri
măria Hunedoara în parteneriat cu Fundația 
Conexiuni pentru Centrul de servicii sociale 
pentru femei victime ale violenței. (I.J.)

„Preț redus" la prostituție

începe bătălia pentru CEC
București (C.P.) - Ministerul Finanțelor 

Publice, unicul acționar al Casei de Eco
nomii și Consemnațiuni, așteaptă scrisorile 
de intenție de la investitorii interesați să 
preia banca până la 31 august. MFP scoate 
la vânzare o participate de până la 75% din 
capitalul CEC. Rezultatele procesului de pre- 
selecție vor fi anunțate cel mai târziu la 9 
septembrie. CEC este a patra mare bancă 
din România în funcție de mărimea 
activelor. Până în prezent și-au manifestat 
intenția de a participa la privatizare banca 
franco-belgiană Dexia, Erste Bank și Rai
ffeisen Zentralbank Oesterreich - ambele din 
Austria, Rabobank - Olanda, OTP - Ungaria 
și EFG Eurobank Ergasias - Grecia.

Turiștii 
vizitează într- 
un autobuz 
supraetajat 
Bulevardul 
Shankill din 
vestul Belfast 
ului în Irlanda 
de Nord. Zona 
prezintă atrac- 
tivitate in con
dițiile în care 
aici se ascun
deau grupurile 
loîaliste, care 
au declanșat 
numeroase 
manifestări vio
lente în 
regiune. Aceste 
excursii sunt 
denumite gene
ric „turul 
terorii”.

(Foto: EPA)

Broke!» de ring într-una din zilele agi
tate de la bursa din Chicago. (Foto: epa)

■ Singurul loc unde se 
pot „agăța" ceva fete 
pe la ore târzii, este 
șoseaua de centură.
Ina Jurcone__________________
ina.jurconeglnformmedia.ro

Petroșani - Le găsești pe 
șoseaua de centură din 
municipiul Petroșani, singu
rul loc din Valea Jiului unde 
au succes. Unele sunt tinere, 
altele nu. „Muncesc” să-și 
crească copiii, să poată cum
păra o haină și să plătească 
amenzi, fiindcă nu există 
razie să nu le „salte” și să le 
amendeze. Pentru munca lor, 
prostituatele Văii nu iau mai 
mult de 5 lei noi pentru pres
tația lor completă. „Nu iau 
„mamă” mai mult de 2-3 lei 
grei. Cine trece p-aici? Puțini, 
„mamă”! Am trei copii acasă, 
soțul e la pușcărie. A și 
divorțat de mine după ce a

Cupoane pentru agricultori

jJTOțUn lilmUl li ir<
Roșii 10000-25000 lei/kg
Ardei gras 20000-25000 lei/kg
Vinete 15000-20000 lei/kg
Castraveți 18000-25000 lei/kg
Porumb pentru fiert 2500-5000 lei/bucata
Pătrunjel 35000 lei/kg
Fasole verde 20000-25000 lei/kg
Varză 20000-25000 lei/kg
Ceapă 10000-15000 lei/kg
Dovlecel 3000-5000 lei/bucata
Verdețuri 3000 lei/legătura
Țelină 5000-25000 lei/bucata
Struguri 45000-50000 lei/kg
Lubeniță 8000-10000 lei/kg
Pepene galben 15000-20000 lei/kg
Mere 15000-30000 lei/kg
Caise 50000 lei/kg
Piersici 30000 lei/kg

■ Cupoanele pentru 
îngrășăminte vor 
ajunge la agricultori 
începând cu 20 august.

Clara Păs
clara.pasginformmedla.ro

Deva - Primele bonuri va
lorice destinate achiziționării 
de îngrășăminte chimice și 
semințe pentru înființarea 
culturilor vor fi trimise în 
teritoriu până la finele aces
tei luni. Subvențiile acordate 
de stat producătorilor agricoli 
se ridică la 1,750 milioane de 
lei vechi la hectar.

Din această sumă 400.000 de 
lei vor fi alocați motorinei 
folosite în campania agricolă, 
iar restul de bani vor fi des

aflat ce fac. Dar ce să dau 
copiilor de mâncare. N-am 
școală să mă angajez unde
va”, spune Mia S., care are 
numai 24 de ani.
Concurenta face ravagii

Celelalte „fete” se înduplecă 
cu greu să vorbească. însă, o 
dată ce o fac, vezi că viața lor 
e un chin veșnic. Primesc de 

Pe marginea șoselelor, zeci de tinere practică cea mai veche meserie din lume

tinați achiziționării de se
mințe și îngrășăminte chi
mice.
Cine sunt beneficiarii?

Cupoanele se vor acorda 
doar producătorilor care 
dețin sub cinci hectare de 
pământ agricol, astfel că un 
producător nu poate primi 
mai mult de cinci cupoane. 
Ministerul Agriculturii â 
înaintat o ordonanță de ur
gență prin care dorește spri
jinirea culturilor de grâu, 
orzoaică și rapiță. Se esti
mează că la nivel național 
proprietarii a 1,5 milioane de 
hectare ar urma să primească 
sprijin financiar. La înce
putul anului, Ministerul Agri
culturii a anunțat că sub
vențiile în bani acordate pro

cele mai multe ori sume atât 
de mici pentru prestația lor 
încât sunt considerate cele 
mai ieftine prostituate din 
țară. „La străini cerem mai 
mult, 50 lei, la ai noștri mai 
puțin, cel mult 10 lei. Ne 
uităm cum se îmbracă și 
după aia cerem banii. Avem 
concurență fetele din ben
zinării. Alea „e” mai noi și 

ducătorilor agricoli vor fi 
înlocuite cu bonuri valorice 
destinate achiziționării de 
îngrășăminte chimice și 
semințe pentru înființarea 
culturilor, Numărul total al 
bonurilor care vor fi tipărite 
este de 9,3 milioane unități. 
Pentru acest program de spri
jin, ministerul va primi prin 
realocări bugetare fonduri de 
250 milioane de lei noi.

Se dau banii pentru motorină

cer mai mult, e și mai faine”, 
spune Eliza, de 22 de ani.

Fetele mai spun că după 30 
de ani sunt prea bătrâne să 
mai meargă la „produs”, se 
deteriorează fizic enorm, iar 
unele au și murit de boli și 
mizerie. Râd cu nonșalanță și 
afirmă că oricum sunt bol
nave: unele au sifilis și cele 
mai multe hepatita B și C.

Acte pentru 
alocație

Deva (I.J.) - Pentru 
aprobarea dosarului pri
vind alocația de stat pen
tru copii, solicitanții tre
buie să depună la pri
măria în zona căreia iși 
au domiciliul un dosar 
care să cuprindă: o copie 
după cartea de identitate 
a mamei, copii ale cer
tificatelor de naștere ale 
tuturor copiilor și o co
pie a livretului de fami
lie, completat la zi. Pen
tru conformitate, este 
necesară prezentarea și 
în original a actelor 
solicitate de reprezen
tanții Direcției de Asis
tență Socială Hunedoara.

6. AZOMUREȘ suspendat

Societatea Preț Variație

1. SNP PETROM 0,4790 0
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 1,6300 +0,62
3. TLV 0,8850 -0,56
4. BRD 11,7000 -1,68
5. IMPACT 0,4600 0

11. DECEBAL 0,0115 +4,5

7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,7650 -0,65
8. ROMPETRCL 

RAFINARE (RRQ
0,0975 -0,91

9. HABER suspendat
10. BCCARPAT1CA 0,5150 0

Rubrică realizată de SVM 1FB FINWEST SA DEVA, 
,dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277. t
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Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 11 august 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 3,4022 2,7414 4,9204

I Cursul valutar practicat ie băncile BBih
Valută euro dolar liră sterlină

C V V C V
Banc Post 3,4050 3,4500 2,7500 2,7900 4,9000 4,9900
BRD 3,3670 3,4470 2,7100 2,7950 4,8480 5,0050
Banca Transilv. 3,3900 3,4400 2,7394 2,7894 4,9031 4,9766 I
Raiffeisen Bank 3,3650 3,4450 2,7000 2,7900 4,8400 5,0100 j

I Cursul vaîutai practicat de casele de s<:himb?valutar Bb Beva
Star Exchanqe 3,3700 3,4000 2,7200 2,7700 4,7500 5,0500
Herdan Exchange 3,3600 3,4000 2,7200 2,7700

_ j UJI mu-1 IUN i III III

ina.jurconeglnformmedia.ro
clara.pasginformmedla.ro
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"Nu vom• Bani pentru sinistrați. Azi, 
reprezentanții Filialei Județene de Cruce 
Roșie Deva vor înmâna 50 de milioane de lei 
la două familii din Zdrapți, pentru refacerea 
gospodăriilor distruse de alunecările de 
teren. (V.R.)

• Grenada. O grenadă de exercițiu a fost 
descoperită de un grup de copii din Orăștie, 
pe Strada Gării. O echipă operativă s-a 
deplasat la fața locului și a ridicat grenada, 
specialiștii apreciind că aceasta nu prezenta 
un pericol pentru populație. (M.S.)

V,

Tiberiu Stroia
ti beri u. strofa^ lnfonnmedia.ro

Bătaia e rupta 
din... polițai!

Ieșiți în miez de noapte, să-și plimbe 
bulanele pe bulevard, patru polițiști con- 
stănțeni au reușit să bage în spital un 

„nenorocit de civil" care a avut proasta inspi
rație să se-nbete și să greșească ușa locuinței. 
De aceea, într-un interogatoriu care s-a 
dovedit a fi deosebit de dificil (pentru că vic
tima continua să se miște), cei patru purtători 
de caschetă au reușit să-i bage mințile-n cap 
răufăcătorului. Atât de bine, încât acum zace 
într-o stare de meditație profundă (a se citi 
comă) de nici un medic nu mai reușește să-l 
aducă la normal.

Sigur că orice om normal s-ar întreba 
cum a fost posibil așa ceva. Este 
polițistul o persoană care întâi îți trage o 

mamă de bătaie și după aceea te legitimează? 
Era bețivul acela atât de periculos încât ei au 
trebuit să folosească mult lăudatele metode 
specifice?

De fapt, problema este cu totul alta. în 
Poliția Română, djn păcate, continuă să intre 
personaje care mai de care mai ciudate. 
Oameni pentru care dialogul este un adevărat 
chin. Pentru simplul motiv că nu cunosc mai 
mult de 200 de cuvinte. De aceea preferă 
monologul. Adică te bat până vorbești singur.

pierde
Deva (M.S.) - Consiliul Ju

dețean (CJ) Hunedoara inten
ționează să împrumute 5,6 
milioane de euro de la banca 
de investiții germană KfW, 
banii fiind necesari pentru 
asigurarea cofînanțării locale 
în cadrul unui proiect ISPA 
referitor la reabilitarea infra
structurii de apă în locali
tățile Deva și Hunedoara, a 
declarat vicepreședintele CJ 
Hunedoara, Dorin Păran. 
Suma menționată reprezintă 
12,5 la suta din valoarea 
totală a proiectului de infra
structură.
Proiect de 46 mii. euro

Proiectul de reabilitare a 
infrastructurii de apă în Deva 
și Hunedoara are o valoare de 
46 milioane euro, din care 75 
la sută reprezintă fonduri 
nerambursabile acordate din 
fonduri Phare, în cadrul Pro
gramului ISPA al Uniunii 
Europene. CJ Hunedoara va 
mai primi 12,5 la sută din cos-

Avertisment pentru brădeni
■ Brădenii pot rămâne 
fără căldură la iarnă, 
din cauza datoriilor 
către Acvacalor.

Brad (M.S.) - Ghiar dacă 
dispun acum de o centrală ter
mică nouă, locuitorii munici
piului Brad riscă să rămână, 
la iarnă, fără căldură in apar-; Bradului pentru a>șii achita
tamente, a declarat primarul 
Florin Cazacu. Situația este 
generată de criza financiară în 
care se găsește furnizorul, 
Acvacalor, care are de recu

ISPA"
turile investiției de la Fondul 
Național de Preaderare. Cofi- 
nanțarea locală, de 12,5 la 
sută, va fi asigurată în baza 
împrumutului de la banca 
germană, a explicat vicepre
ședintele CJ Hunedoara. Ram
bursarea creditului ar urma 
să se facă într-o perioadă de 
25 de ani.
Stații de epurare

Proiectul de reabilitare a 
infrastructurii de apă din 
localitățile menționate pre
vede construirea a două stații 
de epurare, la Deva și Hune
doara și refacerea canalizării 
în ambele municipii. în 
cadrul proiectului vor mai fi 
realizate o stație de tratare a 
apei în Hunedoara și o reabi
litare a uzinei de apă din 
Sântămăria Orlea, care asig
ură apa rece pentru mai 
multe localități urbane din 
județ. Data limită de finali
zare a proiectului este 5 sep
tembrie. “Până la această da- 

perat de la brădeni 15 miliarde 
lei, pentru serviciile prestate, 
în lipsa ba-nilor, societatea nu 
poate cumpăra combustibilul 
necesar funcționării centralei 
termice, până în prezent fiind 
achiziționate doar 1000 din 
cele 6000 de tone de păcură 
necesare. „Fac un apel extrem 
de serios către cetățenii 

restanțele. Avem o centrală 
nouă, dar nu avem com
bustibil. Riscăm să rămânem 
fără căldură la iarnă”, a spus 
primarul Florin Cazacu.

Dorin Păran, vicepreședintele Consiliului Județean

tă trebuie să definitivăm si
tuația terenurilor pe care vor 
fi amplasate stațiile de epu
rare și rezervoarele de apă 
precum și modul de folosire a 
nămolului rezultat din epu
rare”, declară Dorin Păran. 
Vicepreședintele CJ a ținut să 
precizeze că în maximum 20 
de zile aceste probleme con
siderate minore vor fi rezol
vate în spiritul cerințelor UE.

Țăranii și creditele UE
Deva (M.S.) - Micii pro

ducători agricoli din Româ
nia nu cunosc modul de 
întocmire a documentații
lor pentru accesarea de fon
duri europene, a declarat 
ieri, la Deva, Dorel Con- 
durăt, expert pe probleme 
de dezvoltare itirelW& ol 
firmă de cdnsuRânțăTUfir-- 
mația a fost făcută în 
cadrul unei conferințe de 
informare organizată pe 
probleme de politică agri

Se apreciază că la finalizarea 
investiției costurile apei la 
consumator vor crește cu 
până la 30%. Este însă posi
bil ca în anumite cazuri 
sociale autoritățile să sub
venționeze consumul de apă 
după model occidental. “în 
ciuda speculațiilor existente 
fac precizarea că Hunedoara 
nu va pierde proiectul ISPA”, 
a mai declarat Păran.

colă și dezvoltare rurală 
europeană organizată la 
Prefectura județului. în 
opinia expertului^- este 
necesară implicarea insti
tuțiilor de consultanță agri
colă îr v -vierea elaborării 
actelor necesare pentru 
accesarea- fonu'Uiar 
europene de preacSR're, 
între aceste documente 
fiind menționate dosarul de 
creditare sau planul de 
afaceri.

• Consiliul Județean Hunedoara:
Borin Păran, vicepreședinte _________ 09.00-12.00
• IPJ Hunedoara:
Comisar Marcel Zaharie, adjunct al șefului IPJ___________
• Primăria Munidpiului Deva:
loan Inișconi, viceprimar__________ .________ 08.00-10.00
• Primăria Municipiului Hunedoara:

Simion Jitian, viceprimar________ începând cu pra 09.00
• Poliția Municipiului Hunedoara:
Comisar Costel Cozac, adjunct al șefului Poliției 
Municipiului Hunedoara____________________ 14.00-16.00
• Inspectoratul de jandarmi Județean:
Lt. colonel ion Bogdan, adjunct al comandantului 
pentru logistică: 14.00-16.00

întâlnire regională a PSD
Deva (M.S.) - Conducerile filialelor jude

țene ale Partidului Social Democrat din 
Arad, Timiș, Caraș Severin și Hunedoara se 
întâlnesc astăzi la Deva, în cadrul unei 
ședințe de lucru la care va lua parte 
președintele PSD, Mircea Geoană. Potrivit 
liderului PSD Hunedoara, Victor Vaida, vor 
fi discutate probleme actuale ale organi
zațiilor PSD în plan local și național. Tot 
astăzi, președintele PSD va participa la 
ședința Delegației Permanente a organi
zației județene Hunedoara, după care, de la 
ora 17.30, se va întâlni cu pensionarii din 
Deva, la sala mică a Casei de Cultură.

Nu am o părere 
bună pentru că 

astfel cultura decade 
vertiginos. Aș fi 
preferat ca cine
matograful nostru să 
fie deschis pentru că 
prețuiesc mai mult 
marele ecran decât 
televizorul. Că perso
nalul a intrat în con
cediu nu înseamnă că 
nu poate fi înlocuit! 
Marius HăNcnă
Deva

De obicei merg 
împreună cu soțul 

la filme la cine
matograf. Chiar dacă 
tot mai puțini 
vizionează aceste 
filme simt de părere 
că ele, și mai ales 
premierele, impre
sionează mai 
puternic spectatorul 
decât dacă le vezi la 
televizor.
Simona HăNciLă 
Deva

Știu că cinematogra
ful din Deva este 

închis și am o părere 
foarte proastă despre ' 
această situație. 
Nu știu cine a luat 
asemenea hotărâre 
pentru că nu este 
corectă. Chiar dacă 
personalul a intrat 
în concediu se 
putea să fie 
înlocuit.
Lorena Ghena 
Deva

Nici nu este de 
mirare în ziua de 

astăzi când există atâ
ta piraterie pe calcu
lator. Eu sunt student 
în Timișoara și pot 
spune că nici acolo 
lumea nu prea merge 
la cinematograf. Cei 
mai mulți preferă să 
stea în fața televizoru
lui pentru a urmări 
filme.
ClPRIAN BUGNAR 

Deva

Nu este bine deloc. 
Sunt foarte 

nemulțumit pentru 
că aș fi preferat 
și eu să merg seara. 
Așa se preocupă cei 
de la municipalitate 
de promovarea cul
turii în Deva.
Aveam și noi un cine
matograf și nici acela 
nu mai funcționează 
acum!
Andrei Jurca 
Deva

Mircea Geoană
O carte adresată tuturor

Eterna vocație de dascăl
Deva (V.R.) - Recent, a ieșit 

de sub tipar, la Ed. Emia 
Deva, o antologie de „Maxi
me, cugetări și reflecții” rea
lizată de Petru Ardeu. L-a 
împins la acest demers nevo
ia pe care t> are omul și mai 
ales tineretul de a fi „sensi
bilizat și atras către meditație 
filozofică și lărgirea orizon
tului emoțional, cu cât mai 
multe clipe de elită”. Chiar 
era nevoie de așa ceva azi 
când tinerii sunt asaltați de 
violență, vulgaritate și sub
culture. Și omul, cu vocație 
de dascăl, s-a gândit să pună 
„la îndemâna elevului, stu

dentului, turistului și omului 
de rând, un mijloc de 
legătură... cu înțelepciunea 
marilor gânditori ai lumii”.

Fără pretenția de a cu
prinde „toate cugetările cele
bre”, „modesta mea culegere” 
(cum o numește autorul) e 
structurată „pe câteva teme 
considerate mai aproape de 
sufletul nostru”: Adevăr-min- 
ciună, Frumusețe, Ideal, 
Iubire-ură, Libertate-șclavie, 
Prietenie ș.a. Răsfoind antolo
gia ești obligat să te oprești 
din agitația cotidiană și să-ți 
acorzi măcar o clipă de 
reflecție.

Neînțelegere
Hunedoara (S.B.) - Par

teneri în proiectul „Uni
versitatea de Vară a stu
denților”, Primăria Hune
doara și cea din Petro
șani trebuie să folo- / 
sească, fiecare în parte, • 
fondurile alocate. Repre
zentantul Primăriei din 
Hunedoara, Constantin 
Zgâmbău, precizează că 
cererea făcută celor de la 
Petroșani, prin care s-a 
cerut dezvăluirea sumei 
alocate pentru tabăra stu
denților, a fost refuzată.

lnfonnmedia.ro


• Dublă cu CSM Sibiu. Cetate Deva va
susține două meciuri amicale de verificare cu 

v 41 nou-promovata în Liga Națională de handbal 
v feminin CSM Sibiu. Prima partidă va avea loc

azi, de la ora 16.00, la Sala Sporturilor Deva, 
iar meciul revanșă se va disputa sâmbătă, la 
Sibiu, după formațiile vor susține normele de 
control impuse de federație. (C.M.)

• Transferuri la Asesoft. Clubul de bas
chet masculin Asesoft Ploiești a ajuns la un 
acord pentru viitorul sezon cu sârbul Sașa 
Ocokoljici și cu bosniacul Aleksandar Avlijas . 
Sașa Ocokoljici a mai evoluat pentru Asesoft 
în sezonul trecut în FIBA Europe Cup, com
petiție câștigată de ploieșteni. (C.M.)

Calificare după 11 metri
Simeria (C.M.) - Divizionara D, GFR 

Marmosim Simeria a reușit să joace rolul 
buturugii mici în partida disputată, ieri, 
pe teren propriu în compania divizionarei 
C Soda Ocna Mureș, în cadrul fazei a treia 
a Gupei României la fotbal. Astfel, echipa 
antrenată de loan Bădoi, câștigătoare a 
etapei județene a Cupei României, a câștigat 
cu scorul de 8-7, după lovituri de la 11 
metri, obținând dreptul de a participa în 
faza a patra a competiției, care va avea loc 
în 20 august, de la ora 11.00. La finalul tim
pului regulamentar de joc scorul era egal 2- 
2, golurile formației simeriene fiind reușite 
de Adrian Poppovici.

CFR Marmosim s-a calificat în faza a IV-a

Continuă necazurile la Cetate
■ După ce 4 jucătoare 
au dezertat, altele 
două s-au accidentat în 
meciurile amicale.

ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@infomimedia.fo

Deva - Teoriile pesimiste 
par a fi concepute pentru a 
fi demonstrate de necazurile 
echipei de handbal feminin 
Cetate Deva. De parcă fuga 
jucătoarelor Ivan, Vădineanu, 
Smedescu (la Oltchim) și 
Geană (la HCM Roman) nu ar 
fi fost suficientă, în cadrul 
lotului de jueătoare pregătit 
de Liviu Jurcă au apărut 
probleme medicale.
Adversare dure

Astfel, portărița Laura 
Poenaru și interul Andreea 
Bordi au suferit accidentări 
destul de serioase în cadrul 
turneului de pregătire desfă
șurat în perioada 6-8 august 
la Reșița. „Am câștigat toate 
meciurile la diferențe mari de 
scor, dar din păcate cele două 
jucătoare au suferit din cauza 
jocului foarte dur al adver
sarelor care nu au avut alte 
argumente în afara forței”,

Start lejer
■ Vicecampioana na
țională are adversari 
modești în primele 2 
etape ale Diviziei A.

ClPRIAN MARINUȚ__________________
dprian.mar1nut@infomNnedla.ro

Deva - Oficialii FC CIP Deva 
au participat, ieri, la Casar Fot-" 
balului din București, la tra
gerea la sorți a programului 
noii ediții a Diviziei A la fut
sal care va demara la în
ceputul lunii viitoare. în pri
ma etapă, programată în 4-5

Portărița Laura Poenaru are mâna în gips după accidentarea suferită în turneul de la Reșița

preciza Marian Munteanu, 
președintele clubului devean. 
Jucătoarele vor fi recuperate 
însă până sâmbătă, când 
întreg lotul devean se va

deplasa la Sibiu pentru a 
susține normele de control 
care să le dea dreptul de a 
evolua în cadrul Ligii 
Naționale.

Cetate Deva - Amical Corabia (Divizia A)25-16Cetate Deva - Amical Corabia (Divizia A)____________ 25-16
Cetate - Rom Sport Oradea (Divizia A)_____________ 44-15
Cetate - S.V.W Win den haag (Olanda)_____________ 33-16
Cetate Deva - CSS Turnu Severin 31-7

Marian Muntean, președin
tele clubului,devean, a afir
mat că se va întâlni, azi, cu 
primarul Devei, Mircia Mun
tean și cu președintele Con
siliului Județean, Mircea 
Moloț. „Echipa Cetate nu e a 
mea ci a orașului Deva. Sper 
ca factorii locali să sprijine 
acest club, cu atât mai mult 
cu cât F.R. Handbal a 
declarat război Devei”, pre
ciza prețedintele clubului 
devean.

pentru FC
septembrie, vicecampioana 
națională a României va juca 
în deplasare împotriva for
mației Transilvania Târgu 
Mureș, iar primul meci acasă 
al devenilor va fi în etapa a 
doua în compania celor de la 
Senic Craiova,
Tot cu play-off

Startul de campionat pare 
a fi unul lejer pentru FC CIP, 
dar să ne amintim că în 
ediția trecută de campionat 
devenii au agonisit un singur 
punct după primele trei etape, 
deși au întâlnit două echipe

CIP Deva
nou-promotfate. Poate însă în 
acest an istoria nu se va repe
ta, întrucât FC CIP a renunțat 
la portughezi. Programul 
complet al turului Diviziei A 
de futsal va fi afișat, azi, pe 
site-ul FRF și publicat mâine 
în ziarul nostru. Sistemul 
competițional al Diviziei A de 
futsal rămâne același din 
sezonul precedei . Primele 6 
clasate vor juca în play-off 
pentru câștigarea titlului na
țional, ultimele 2 retrogra
dează direct, iar locurile 10-11 
joacă baraj cu locurile 3-4 din 
Divizia B.

Componența Diviziei A la
Futsal
ACS Odorheiu Secuiesc
FC CIP Deva
ACS 3 București
Energoconstrucția Craiova
Futsal Municipal Constanța
FC Bodu București
MGA București
Gomonth Ploiești
FC Transilvania Târgu Mureș

' Sllvanus Reșița ’ ' -
Senic Craiova
ACS Eurolines București
Athletic București
United Galați
(ultimele două nou-promovate)

hKtnftf (C.M.) - Rezultate înregistrate, marți, în prima 
manșă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor: 
Anorthosis Famagusta (Cipru) - Glasgow Rangers (Scoția) 
1-2 (Frusos 73 - Novo '65, Ricksen 70)
Valerenga Oslo (Norvegia) - FC Bruges (Belgia) 1-0 (Iversen 
'57)
Wisla Cracovia (Polonia) - PanatKinalkoș Atena (Grecia) 3- 
1 (Brozek '12, Uctie '52, Frankowski 70 - Olisadebe '4; 
mijlocașul Lucian Sânmărtean nu a făcut parte din lotul 
echipei Panathinaikos Atena pentru acest meci 
Manchester United (Anglia) - Debrecen (Ungaria) 3-0 
(Rooney 7, Van Nistelrooy '49, Cristiano Ronaldo ‘63) 
Everton (Anglia) - Villarreal (Spania) 1-2 (Beattie '42 - 
Figueroa '27, Josico ‘45) Betis Sevilla (Spania) - AS Mona
co (Franța) 1-0 (Edu 90+4),
Partidele Malmo FF (Suedia) - FC Thun (Elveția), Brondby 
IF (Danemarca) - Ajax Amsterdam (Olanda), Șahtior Donețk 
(Ucraina) - Internazionale Milano (italia), Steaua București 

(România) - Rosenborg Trondheim (Norvegia), Artmedia 
Bratislava (Slovacia) - Partizan Belgrad (Serbia Muntene- 
gru), Anderlecht Bruxelles (Belgia) - Slavia Fraga (Cehia), 
ȚSKA Sofia (Bulgaria) - Liverpool (Anglia), FC Basel (Elveția) 
- Werder Bremen (Germania), Rapid Viena (Austria) - Loko
motiv Moscova (Rusia) și Sporting Lisabona (Portugalia) - 
Udinese (Italia) s-au disputat aseară. Meciurile retur sunt, 
programate pe 23 și 24 august.

Militarii și Drăgan 
„vitaminele" Jiului

Petroșani (C.M.) - Tot 
căutând justificări pentru 
înfrângerea cu Gloria și argu
mente pentru creșterea 
moralului suporterilor, ofi
cialii Jiului i-au transformat 
pe Claudiu Drăgan și Damian 
Militaru în piesele de la care 
se așteaptă redresarea 
echipei. „Peste o etapă, cel 
mult două va juca și Claudiu 
Drăgan și forța atacului va 
crește”, a declarat antrenorul 
secund al minerilor, Marin 
Tudorache. Fostul dinamo- 
vist, achiziționat în inter - 
sezon de mineri nu intră încă 
în focul luptei pentru că 
urmează un program de

pregătire special, întrucât 
este în urmă cu pregătirea 
fizică, după ce a ratat can
tonamentul din Ungaria. în 
ce-1 privește pe jucător- 
antrenorul Damian Militaru, 
se pare că și el Va fi scos de 
la naftalină, chiar dacă nu a 
prea fost folosit în meciurile 
de verificare și nici în prima 
etapă cu Gloria Bistrița. „Ne 
bazăm în continuare pe ser
viciile lui Militaru, doar că 
acum este accidentat”, a 
declarat Tudorache. Jiul 
joacă în etapa a Il-a în 
deplasare cu CFR Cluj, rev
elația acestei veri în fotbalul 
românesc.

Atletlll Marian ) 
Oprea s-a califi- • 
cat, ieri 
dimineață, în 
finala probei de .
triplu salt din i
cadrul Campi- ;
onatelor Mondi- . î
ale de la Helsin
ki, cu o perfor
manță de 16,81 , 
metri. Oprea nu « 
a îndeplinit 
baremul de 17,00 
metri, dar a 
obținut a cincea 
performanță din 
calificări și a 
reușit ,să acceadă 
în finală, /p.8

(Foto: EPA)

45% Reducere Economisește cu abonamentul
A

Cuvântul liber!
Abonează-te acum! cuvâN^I

Preț/ziar pentru abonament lunar

22 bani
CUM TE ABONEZI?

3~

(2.269 lei vechi)

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

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
cel mai complet supliment 

UU de televiziune.

Preț/ziar pentru abonament anual

19 bani
JURNAL

(1.920 lei vechi)

Decupează și completează talonul.
Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 
trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 
Deeembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

Abonamente
1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

5,9 lei (59.000 lei vechi) 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) preț/ziar ab. 20 bani (2.045 lei vechi)
59.9 lei (599.000 lei vechi) preț/ziar ab. 19 bani (1.920 lei vechi)

Prenumele

Numele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

mailto:ciprian.marinut@infomimedia.fo
mailto:dprian.mar1nut@infomNnedla.ro
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EctlipS de baschet a Australiei a învins 
ieri formația Chinei cu scorul de 89 - 50 în ca
drul Turneului celor Patru Națiuni, desfă
șurat pe arena Challenge din Perth, (foto: epa)

• Accident Senin. Autoturismul condus de 
fotbalistul Adrian Senin, de la Farul, a fost 
implicat într-un accident rutier petrecut, ieri 
dimineață, în Constanța. O minoră, pasageră 
în autoturismul jucătorului, a fost rănită 
ușor, lovindu-se la cap.(MF)

Nu e de glumit cu CFR Cluj

Corjeuțanu rămâne în Italia
Padova (MF) - Voleibalista Mirela Corjeu

țanu va juca în sezonul viitor la echipa Pa
dova din liga a doua, a anunțat, marți, site-ul 
oficial al grupării italiene, citat de agenția 
Sportal. CdrjeSțăhU, ffl Wrstă de 28 de ani, 
a evoluat în sezonul trecut la formația San 
Giorgio Sassuolo, tot în liga a doua italiană, 
și a fost desemnată cea mai eficientă jucă
toare din sezonul regulat. Voleibalista ro
mână a mai jucat la echipele Rapid Bucu
rești, Busto Arsizio (Italia) și Juvendud Be- 
nidorm (Spania). „Este o jucătoare cu mult 
potențial, cu im atac extrem de eficient, care 
a dovedit multe calități. Așteptăm de la ea 
să aibă o contribuție importantă în faza de 
atac”, a declarat Andrea Picchi, directorul 
sportiv al formației Padova.

Joc dur
Cluj-Napoca (MF) - Echi- i 

pa națională feminină j 
de handbal tineret a Ro- i 
mâniei a câștigat, scor ] 
24-23 (11-11), prima par- i 
tidă din cadrul turneu- i 
lui de pregătire de la I 
Marsilia, în care a întâi- I 
nit reprezentativa Fran- i 
ței. Oficialii francezi au i 
reclamat jocul dur al ro- j 
mâncelor, care au înche- j 
iat confruntarea cu do- i 
uă jucătoare în tribună, i 
Patricia Vizitiu și Adri- I 
ana Țăcălie, pentru trei j 
eliminări a câte două 
minute. România are ; 
programată, în această I 
seară, partida cu Ger- 
mania, iar sâmbătă va î 
evolua în cpmpania na
ționalei Spaniei. j

Revine în forță
Los Angeles (MF) - Ru

soaica Maria Sharapova 
a trecut marți seara de 
jucătoarea de tenis Ma
ria Kirilenko, cu scorul 
de 7 - 6, 6 - 2, în runda 
a doua a turneului WTA 
de la Los Angeles. Par
tida de marți este pri
mul meci după ce Sha
rapova a fost în- —X 
vinsă de Venus y^Bg 
Williams în se- ■ 
mifinalele de la'i$jr .. 
Wimbledon.

■ Gervais Martel apre
ciază că va fi greu de 
abordat echipa română 
în returul din Franța.

Lens (MF) - Președintele 
clubului Lens, Gervais Mar
tel, consideră că nu este de 
glumit în meciul retur de pe 
teren propriu, cu CFR Cluj, 
din finala Cupei UEFA Inter
toto, după ce manșa tur s-a în
cheiat la egalitate, scor 1 ■ 1, se 
arată pe site-ul oficial al gru
pării franceze. „Această echi

în finală
Helsinki (MF) - Atletul Ma

rian Oprea s-a calificat, ieri 
dimineață, în finala probei de 
triplu salt din cadrul Campio
natelor Mondiale de la Helsin
ki, cu o performanță de 16,81 
metri. Oprea riu a îndeplinit 
baremul de 17,00 metri, dar a 
obținut a cincea performanță 
din calificări și a reușit să ac- 
ceadă în finală. Cei 12 sporti
vi calificați în finala de la tri- 
plusalt sunt următorii: Yoan- 
dri Betanzos (Cuba, 17,40 m), 
Leevan Sands (Bahamas, 17,21 
m), Jadel Gregorio (Brazilia, 
17,20 m), Walter Davis (SUA, 
17,08 m), Marian Oprea (Ro
mânia, 16,81 m), Momchil Ka- 
railiev (Bulgaria, 16,73 m), 
Kenta Beli (SUA, 16,72 m), Da
vid Giralt (Cuba, 16,71 m), An
ders Miler (Danemarca, 16,69 
m), Dmitri Valiukevici (Slova
cia, 16,68 m), Karl Taillepierre 
(Franța, 16,67 m), Viktor Ias- 
trebov (Ucraina, 16,66 m). 
Finala probei de triplusalt din 
cadrul Campionatelor Mon
diale de atletism va avea loc 
astăzi, de la ora 21.

Jocuri de miliarde de euro

Michel Owen

Owen, dorit 
de Sacchi
Madrid (MF) - Direc
torul clubului Real Ma
drid, Arrigo Sacchi, 
speră că atacantul 
Michel Owen va ră
mâne la echipa spa
niolă. „Sper să rămâ
nă cu noi, iar dacă o 
va face atund va fi 
respectat de întregul 
club, pentru că este 
un băiat minunat", a 
declarat ieri fostul an
trenor al Italiei cotidia
nului AS. Owen a re
cunoscut că a vorbit 
deja cu trei cluburi 
din Premier League 
despre un eventual 
transfer după ce Real 
Madrid a semnat 
contracte cu brazilienii 
Robinho și Julio Bap
tista. Oficialii clubului 
madrilen au precizat 
că Newcastle United 
și un alt dub englez 
și-au manifestat inte
resul pentru Owen.

Atena (MF) - Costurile or
ganizării Jocurilor Olimpi
ce de la Atena, din 2004, 
s-au ridicat la suma de 13 
miliarde de euro, a afirmat, 
marți, ministrul adjunct al 
Culturii și Sportului din 
Grecia, Fanny Palli-Petra- 
lia, citat de agenția greacă 
de presă, informează AFP. 
Ultima cifră estimativă 
anunțată de guvernul grec 
era de nouă miliarde de eu
ro, în care era cuprins și 
bugetul pentru măsurile de 
securitate, care a depășit un 
miliard de euro, fiind cel 
mai mare din istoria Jocu
rilor Olimpice. Petralia a 
precizat că bugetul rezervat 
întreținerii arenelor olimpi
ce s-a ridicat la aproxima

Victor Ioniță

pă românească este foarte greu 
de abordat. Sunt mândru de 
jucătorii mei, dar nu trebuie 
să ne considerăm deja învin
gători. Nu este de glumit în 
meciul retur. Sunt totuși în
crezător și consider că avem 
toate șansele să ne continuăm 
aventura europeană”, a decla
rat Martel, care a acuzat și 
starea proastă a gazonului de 
pe terenul din Cluj. Tehnicia
nul echipei Lens, Francis Gil- 
lot, a afirmat că formația clu
jeană nu l-a surprins deloc.

tiv 100 de milioane de euro. 
Autoritățile locale trebuie 
să prezinte, în scurt timp, 
propuneri privind utilizarea 
unora dintre clădirile con
struite în vederea JO-2004 și 
pentru care nimeni nu și-a 
manifestat interesul de a le 
exploata. La aproape un an 
de la încheierea Jocurilor 
Olimpice din 2004, nume
roase edificii olimpice sunt 
închise, deoarece guvernul 
grec nu a luat încă o decizie 
privind viitorul lor. Bugetul 
consacrat organizării Jocu
rilor Olimpice a mărit defi
citul bugetar al Greciei pe 
2004 la 6,3% din PIB, peste 
pragul de 3% recomandat 
prin Pactul de stabilitate 
din zona euro.

învingător la simplu și dublu
■ Tenismanul român a 
acces în a doua etapă 
a turneului challenger 
de la Graz.

București (MF) - Tenisma
nul Victor Ioniță, cap de serie 
numărul 8, s-a calificat, marți, 
în tund doi al turneului chal
lenger de la Graz (Austria), 
dotat cu premii în valoare to
tală de 25.000 de dolari, a 
anunțat site-ul atptennis.com. 
Ioniță l-a învins, în runda 
inaugurală, cu scorul de 6 - 
2, 3 - 6, 7 - 6 (7 - 4), pe fran
cezul Xavier Audouy, jucător 
venit din calificări, și va juca 
în faza următoare a competi
ției cu croatul Ivan Cerovici, 
care a trecut, cu scorul de 7 
- 6 (7 - 3), 6 - 4, de britanicul 
Jonathan Marray. în proba de 
dublu, perechea Victor Ioniță- 
/Niko Karagiannis (Românla- 

„Această echipă este exact 
așa cum am văzut-o pe casete. 
Mi-am prevenit jucătorii că 
va fi un meci dificil. Știam că 
românii sunt duri și folosesc 
tot felul de trucuri și era im
portant să nu cădem în capca
na lor. Sunt mândru de jucă
torii mei, iar în retur, pe te
ren propriu, lucrurile vor sta 
cu totul altfel”, a spus tehni
cianul echipei franceze, Gil- 
lot. Jucătorul Patrick Barul 
consideră că formația sa tre
buie să-și păstreze concentra

Sunt mulțumiți cu 1 -1
■ Presa franceză îi aver
tizează pe jucătorii lui 
Lens în vederea returu
lui cu echipa CFR Cluj.

Lens (MF) - Publicațiile fran
ceze consideră mulțumitor re
zultatul de 1 -1 înregistrat de 
Lens, la Cluj, în prima manșă 
a finalei Cupei UEFA-Interto- 
to, dar li avertizează pe jucă
torii antrenorului Francis Gi- 
llot să nu repete greșeala ce
lor de la Saint-Etienne, care 
s-âu crezut calificați după un 
scor similar. Publicația L'E- 
quipe consideră scorul de ega
litate „unul bun pentru Lens, 
mai ales că a fost obținut pe 
terenul învingătoarei forma
țiilor Saint Etienne și Athle
tic Bilbao”. „Să nu uităm că 
și verzii de la Saint Etienne

/Grecia), a învins, în primul 
tur, cu scorul de 6 - 4, 6 - 1, 
cuplul austriac Christian 
Magg/Herbert Wiltschnig și 
va juca în sferturile de finală 
cu perechea Jan Kroslak/Ser- 
ghei Stahovski (Slovacia/U- 
craina), care a trecut, cu sco
rul de 6 - 2, 6 - 4, de cuplul aus
triac Marco Hammerl/Bertram 
Steinberger, beneficiar al unui 
wild-card. Florin Mergea a 
ratat calificarea în turul doi 
al turneului challenger de la 
Binghamton (SUA), dotat cu 
premii de 50.000 de dolari. Mer
gea a fost învins, în runda 
inaugurală, cu scorul de 6 - 4, 
6 - 4, de Scoville Jenkins, be
neficiar al unui wild-card. Ho- 
ria Tecău, intrat pe tabloul 
principal datorită abandonu
lui britanicului Jamie Delga
do, care a fost învins, în pri
mul tur, cu scorul de 7 - 6 (7 
- 4), 6 - 4, de Bobby Reynolds. 

rea în meciul retur, pentru a 
se califica în Cupa UEFA.
Fără emoții

„La Cluj nu a fost o capca
nă, a fost mai rău decât atât. 
Important.este că am știut să 
lăsăm* să treacă furtuna și 
apoi să preluăm inițiativa pe 
un teren dificil. Trebuie să ră
mânem serioși în retur pen
tru a ne califica”, a afirmat 
Barul. Mijlocașul Eric Carrie
re a declarat că nu are emoții 
în privința calificării.

'W
î"

1

au reușit un 1 - 1 în deplasa
re, la Cluj, dar au fost elimi-" 
nați. Cei de la Lens trebuie să 
fie foarte atenți în retur, pen
tru a nu pica în aceeași cap
cană”, avertizează L'Equipe. „ 
Le Figaro apreciază că evolu- C 
ția bună a clujenilor în Inter
toto nu este întâmplătoare.
Stadion învechit

„Cei de la Lens se temeau 
de deplasarea pe micul sta
dion învechit de la Cluj. încă 
dinaintea plecării în România 
jucătorii francezi erau con- 
știenți de capcana în care ar 
putea cădea”, scrie Le Figaro. 
CFR Cluj a terminat la egali
tate, scor 1 - 1 (0 ■ 1), meciul 
disputat, marți, cu RC Lens, 
în prima manșă a finalei Cu
pei UEFA Intertoto. Returul va 
avea loc pe 23 august, în Franța.

Merg mai departe
Montreal (MF) - Pere

chea Andrei Pavel/Leos 
Friedl (România/Cehia) 
s-a calificat, marți, în tu
rul doi al probei de dublu 
din cadrul turneului de la 
Montreal, dotat cu premii 
în valoarâ totală de 
2.450.000 de dolari, a anun
țat site-ul atptennis.com. 
Pavel și Friedl au învins, 
in runda inaugurală, cu 
scorul de 7 - 6 (7 - 3), 7 - 6 
(7 - 4), cuplul canadian 
Philip Bester/Frank Dan- 
cevici, beneficiar al unui 
wild-card.

în turul doi, Pavel și 
Friedl vor întâlni pere
chea australiană Wayne 
Arthurs/Paul Hanley, cap 
de serie numărul 8, care 
a fost direct acceptată în 
această fază a competiției.

atptennis.com
atptennis.com
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Vând ap. 1 cameră (01)

•ainerâ cămin în Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocUpabilă imediat, preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

Vând ap. 2 camere (03)

• arcuit, gresie, faianță, parchet, ușă metalică, 
modern amenajat, Deva, bdul Dacia, preț 800 
milioane lei, negociabil. Tel. 0745/039628.
• decomandate, apometre, parchet, balcon 
închis, zona Miorița, preț 1,1 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0742/290024.
• decomandate, balcon închis, parchet, gresie, 
faianță, repartitoare, suprafață 54 mp, zona Lili
acului, preț 13 miliarde, negociabil. Tel. 
0742/290024.
• decomandate, bdul Dacia, contorizări, 
amenajat complet, balcon închis, preț 790 
milioane lei. Tel. 0721/708708.
• decomandate, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, preț600 mii. lei, negociabil. Deva, Str. 
StreiulUi, bl. 66, ap. 6.
• decomandate, contorizări, posibilitate 
modificări, 2 balcoane, unul închis, vedere inte
rior, zona Lido, uscătorie, boxă, beci, preț nego
ciabil. Tel. 218392,0723/682812.
• decomandate, Deva, str. I. Maniu, etaj inter
mediar, ST 55 mp, parchet, contorizări, balcon 
închis, interfon, preț 960 mii. lei, tel. 0726/710903.
• decomandate, Deva, Titu Maiorescu, bloc 
cărămidă, 63 mp, parchet stejar, interfon, balcon 
închis, boxă, uscătorie, preț 130.000 ron. Tel. 
0741/210056.
• decomandate, Deva, ultracentral, 56 mp, 
balcon închis, complet contorizat, interfon 
scară, mobilat, preț 13 mid. lei. Telefon 
0726/710903.
• decomandate, modem, living, parchet 
laminat, gresie, faianță, complet contorizat, 
zona Liliacului, Deva, preț 1,020 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0745/266071.
• decomandate, modificări, modernizări, 
bucătărie tip living, parchet lamelar, 56 mp, 
Deva, Liliacului, preț 1 mid. lei, negociabil. Tel. 
0745/266071.
• Deva, Bălcescu, etaj 1 din 10, decomandate, 
balcon închis sau schimb cu similar Dacia, etaj 
inferior, cu balcon, plus diferență. Tel. 
0720/437889.
• Deva, Gojdu, decomandate, posibilități priva
tizare, 78.000 ron, negociabil și garsonieră 
amenajată complet, preț 52.000 ron. Tel. 
0720/437889,0740/850728.
• Deva, ultracentral semidecomandate, etaj 
intermediar, bloc cu 4 etaje, standard, preț 
98.000 ron, negociabil. Tel. 0720/437889.

> Deva, zona A, decomandate, parter, 78000 ron, 
negociabil și apartament 2 camere, ultracentral, 
etaj intermediar, semidecomandate, 98.000 ron, 
negociabil Tel. 0720/437889.

• semidecomandate, contorizări, et 3, zona
Cioclovina, preț. 720 mii. lei. Tel. 0740/210780.
• situat pe bulevardul Decebai, bl. 22, ap. 79, sc. 
D, preț 1,4 miliarde, negociabil. Tel. 0724/848493 
sau 0254/219794.
• tagent, 40 mp, decomandate, Gojdu, parter, 
contorizări, parchet, interfon, preț 750 milioane 
lei, negociabiLTel. 229034,0724/355166.
• zonă ultracentrală, etaj 1, bloc din cărămidă, 
Deva, Al. Patriei, bl. Dl. Tel. 213135.
•urgent dec, 55 mp; et. intermediar, centrală 

. termică, balcon închis, parchet, preț 870 mii. lei, 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• zona L Maniu, dec., repartitoare, parchet, 2 
balcoane, gresie, faianță, ocupabil imediat, preț 
1,150 mid. lei, telefoane 0742/019418. (Prima- 
lnvest)
• zona piață, et 2, dec, 55 mp, parchet vedere 
bulevard, preț 1,15 mid. lei, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
•ivgent, pe motiv de emigrare, 3 ap. amenajate, 
et 1-3, preț 17500-19500 euro, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• zona L Maniu, et2 din 4, dec., contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 1,15 mid. lei, tel. 206003, 
218234, seara. (Mimason)
• Hunedoara M5/1, dec,53 mp,preț 53.000 RON, 
negociabil, telefoane 718833, 0745/093073. 
Partener)

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

• zona Gojdu, ST 50 mp, contorizări, modificări 
la bucătărie, gresie, faianță, parchet balcon 
închis, vedere în 2 părți, apartament bine 
întreținut preț 87.000 RON, tel. 0788-165704, 
232808,0788-165703. (Fiesta Nora)

• zona Mul Dacia, circuit balcon, contorizări, 
parchet, gresie, faianță, ușă metalică, recent 
renovat la cheie, preț 82.000 RON, telefoane 
0788/165702,232808,0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Bejan, etaj intermediar, decomandate, 
balcon închis, parchet laminat gresie, faianță, 
ușă metalică, centrală termică, preț 50.000 RON, 
tel. 0723/251498, 232808, 0788/165702. (Fiesta 
Nora)
• zona ultracentrală, etaj 1, decomandate, 
centrală termică, termopan, parchet gresie, 
faianță, renovat recent, ofertă deosebită, preț 
95.000 RON, tel. 0745/302200,232808,0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• zonă Centrală, decomandate, 2 balcoane, 
apometre, gaz contorizat repartitoare, 
modificări la bucătărie, preț.110.000 RON, tel. 
0723/251498,232808,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, parchet fără 
modificări, preț 74.000 RON, tel. 0723/251498, 
232808,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Dada, parter, bun pentru spațiu comer
cial, contorizări, parchet fără modificări, 
ocupabil imediat preț 65,000 RON, tel. 
0745/302200,232808,0788/165703. (Fiesta Nora) 
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă, modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dacia, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mil., neg. Teii. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28.000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
•zona Micro 15, etaj intermediar,-parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg.Tel. 235208 
0724/620358. (Rocan 3000)
• urgenătozona Gojdu,etl,contorizări,balcon. 
Preț 24000 euro. Tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)
• urgent, in zona Piața Centrală decomandate, 
balcon, contorizări, boxă Preț. 1,080 miliar- 
de/108000RON. 0710013971. (Garant Consulting)
• urgenttozona Scărișoara, totul schimbat uși, 
geamuri, inst electrice. Preț 83000 RON. Tel. 
0788/361782,224296. (Garant Consulting)
• urgent, ki zona Bălcescu, et 4/10, decoman
date, centrală termică amenajat balcon închis, 
87000 RON. Telefon 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• urgentkizona Dacia, circuit etl, contorizări, 
balcon, 95000 RON. Tel, 0745-367893. (Garant 
Consulting)

• urgent ki zona Zarandului, et 1, dec., 
contorizări, parchet 90000 RON. Tel. 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• Dadă 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786578. (Agenția 
imobiliară Nr.l)

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

•decomandată Bving, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)

•Aleea CrișuU, semidec., et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță termopan, balcon închis. Preț 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
•etaj 3, circuit gresie, faianță balcon închis, 
contorizări, bine intreți n ut Zamflrescu, preț 980 
mii. lei, teluiușne 223400, 0724/169303. (Casa 
Betania) '

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

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

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

•zona Zamflrescu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandată cărămidă gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
•zona bduL Decebai, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• zona Micro, semidec, modificat faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358. (Rocan 3000)

• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut, fără îmbu
nătățiri, et. 1, preț 1,050 mid, tel. 235208; 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• zona L Maniu, etaj intermediar, amenajat, 
contorizări, parchet gresie, faianță vedere 
deosebită Preț 120.000 RON/1,200 mid. neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin’s Home)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță, parchet merită văzut 
Preț 77.000 RON/770 mii. neg. Tel. 0745/666447. 
(Rubin’s Home)

• zona LilacuU, dec, amenajat recent, 
contorizări, parchet ocupabil imediat. Preț 
103,000 RON/1,030 mid. Tel. 0745/666447. (Rubin’S 
Home)

• zona Dadă etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabil, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut Preț 66.000 RON/660 
mii. neg. Tel 0745666447. (Rubin's Home)

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

• zonă ultracentrală vedere la cetate, modi
ficat st 65 mp, 2 balcoane, parchet nou, merită 
văzut etaj intermediar. 125.000 RON/1350 mid. 
neg. 0745/666447/0727744923. (Rubin's Home)

• zona ă Armatei, balcon închis, gresie, faianță 
parchet lamelar, living, contorizări. Preț 
68000RON/680 miKRubin’s Home)

• Mul Dadă circuit bloc de cărămidă parter, 
balcon închis, amenajat ultramodern. Preț 
77.000.RON/770 mii. 0740/232043. (Rubin’S Home)

• zona Udă dec., et 6, amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg, tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)

• zona Uă Auto, et 2, dec, 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid, neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)

• zona bd. Decebai, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț U mid. neg, tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)

• zona Go|dă et. 1, amenajat contorizări, fără
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness) . ■
•super ofertăl Decomandate, -zona Bitul' 22 
Decembrie, st60mp, două balcoane, etaj; inter
mediar, posibilități modificări, preț_33.000euro, 
negociabil. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•decomandată etal 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1250 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande) 

•semidecomandată contorizări, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869918 (Casa Grande) 
•semidecomandate, contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, neg. T elefon 0722/624091. (Casa Grande) 

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

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

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

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

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

718833,0745/093073. (Partener)

• inert, ST=52 mp, et 4, modificat termopan, 
boxă, ultrafinisat, centrală termică acoperiș, 
serpentină 110000 RON, Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgent et 4, centrală termică amenajat stil 
occidental, 1 baie, balcon, aer condiționat, 40000 
euro. Tel. 218693, 0745/398767, 0727/897467. 
(Alfa)
• urgent ST=40 mp, parter, baie, parchet 80000
RON, Telefoane 218693, 0745/398767,
0727/897467. (Alfa)
• urgent el 2,1 baie, balcon închis, amenajat 
25.500 euro.' Tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

• zona Cuza Vodă Liliacului, Mărăștiul Nou, 
Dorobanți, Progresul, Gojdu, Dacia, Eminescu, 
împăratul Traian, centru vechi, la prețul pieței și 
cu plata imediată tel. 0788/165702, 232808, 
0723/251498. (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

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

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

• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică parchet termopan, 80 mp, Deva, zona 
piață preț 38.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418.
• decomandate, ebd 4, acoperit cu tablă cu pod, 
2 bă, 2 balcoane închise, contorizări, preț nego
ciabil 1,2 mid. lei. Tel. 0727/357313.
• decomandate, hol centrai, suprafață mare, 
etaj 1, str. Carpați, zona Romtelecom. Merită 
văzut. Preț 42.000 euro, negociabil, tel. 
0721/985256.
• hol central, îmbunătățiri, modificări, 
contorizări, Deva, Al. Păcii, etaj 2, preț 41.000 
euro, negociabil. Tel. 213244,0741/154394.

• Simeria, central decomandate, preț 115.000 
ron. Tel. 0726/737953.
• urgent, hol central mare, contorizări, 
îmbunătățiri, modificări, Deva, Al. Păcii, etaj 2, 
preț 41.000 euro, negociabil. Tel. 213244, 
0741/154394.
•zona L Maniu, în L-uri, et. intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bai, preț negociabil, ocupabil imediat, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bdul N. Bălcescu, et 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
•zona Dorobanți et 2, centrală termică fârăîm- 
bunâtățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)

• zona Progresul et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 1,5 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona G. Enescu, decomandate, et. 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika) 
•zona 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)
• zona 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)
•zonă centrală Hațeg, dec., 2 băi, gresie, faianță 
instant apă caldă preț 39.000 euro, tel. 718833, 
0740/130413. (Partener)

• urgent decomandate, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg., telefoane 0726/826624. 
(Temporis)
• zona Mhendul dec., parchet repartitoare, et 
2, ușă metalică gresie, faianță preț 900 mii. lei, 
neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• dec, contorizări, beci, balcon închis, central, 
preț 1,2 mid. lei, neg., tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• zona Bălcescu, termopan, gresie, faianță 
modeme, parchet lamelar, balcon închis, 
ocupabil imediat, preț 30.000 euro, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)

• zona L Creangă dec., contorizări, parchet 
gresie, faianță, lavabil, preț 38.000 euro, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Dorobanți etaj 3, decomandate, 2 
balcoane, boxă centrală termică parchet 
bucătărie modificată cu living mare, 130.000 
RON, tel. 0723/251498, 232809, 0788/165702. 
(Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj 2, decomandate, vedere în 2 
părți, contorizări, parchet gresie, faianță preț 
145.000 RON, tel. 0788/165703, 232808 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• urgent! Zona ultracentrală etaj 3, decoman
date, termopan, centrală termică, parchet de 
stejar, gresie, faianță frumos amenajat, preț 
120.000 RON, tel. 0788/165703, 232809, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zonă centrală l. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• urgent, fa zona centrală decomandate,2băi,2 
balcoane, contorizări, amenajări. Preț 14 
miliarde/140000 RON. Tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)
•decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet repartitoare, zona Mihai 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg., tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
•Dadă decomandată et bun, bloc cărămidă 
parchet gresie, faianță, ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• Sir. 1 Decembrie, modificat termopan, gresie, 
faianță balcon de 10 m, ST=65 m. Preț 
40000euro. Tel. 0745666447. (Rubin's Home)
• zona Scărițoațăetaj intermediar, amenajat 
termopan, gresie, faianță centrală termică 
parchet lamelar, merită văzut. Preț 80.000 
RON/800 mii. neg. 0745/666447. (Rubin’S Home)

• zonă ultracentrală etaj 3, centrală termică 
parchet gresie, faianță Preț 135.000 RON/1350 
mii. neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home)

• zonă centrală amenajat cu centrală termică 
dec., parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness) 
•zona MlneraU, decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet, 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dadă semidecomandate, contorizări, 
parchet gresie în baie, bucătărie, ocupabil 
imediat preț 850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)

•zona L Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot, gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei, neg. 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) 
•zonă centrală decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie și baie, laminat centrală 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1380 mii. 
lei, neg.. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• urgent 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 el 4,1 baie, balcon, gresie, faianță 
parchet 2 focuri, acoperiș, 40800 euro. Tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa) 
•urgent el 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. (Altai

Cumpăr ap. 3 camere (06)

•ki zonă bună de preferință et intermediar, se 
oferă prețul pieței, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Mârăștkd Nou, Decebai, Dacia, Micro 15, 
Progresul, Dorobanți, Dacia, împăratul Traian, la 
prețul pieței și cu plata imediată tel. 
0745/302200,232808,0788/165703. (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 110 mp, 
parchet hol și camere, gresie, faianță centrală 
termică etaj 3, zona parc, preț 2 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0742/019418.
• ocupabil imediat situat pe Aleea Inde
pendenței, bl. E22. Tel. 0254/233473 sau 
0723/712388
• zona Uacukă dec., modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut, et 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)

• zona Gojdu, dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1,580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• urgent in zona Piața centrală decomandate, 
hol central, etaj intermediar. Preț 41000 euro, 
telefon 0740013971. (Garant Consulting)
• urgent in zona Gojdu, bucătărie cu 
faianță+gresie, 2 băi faianță+gresie, centrală 
termică Preț 155000 RON. Tel. 0741-154401: 
227542, seara. (Garant Consulting)
• etl, parchet 2 băi, 2 balcoane, parchet 
laminat, bucătărie mare tip living, 100 mp, 
gresie, faianță preț 15 mid. lei, neg, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zonă centrală Hunedoara, dec., centrală 
termică faianță gresie, interfon, preț 85.000 
RON, telefoane 718833,0740/130413. (Partener)
• zona Zarandului etaj 1, decomandate, 
centrală termică parchet gresie, faianță preț 
162.000 RON, tel. 0788/ 165703, 232809, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, etaj 1, decomandate, centrală 
termică parchet, 2 balcoane, vedere în 2 părți,, 
preț 50.000 euro, negociabil, tel. 0723/251498,- 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
• urgent ST=75 mp, et 2,2 băi, balcon închis, 
gresie, faianță parchet centrală termică 47000 
euro, neg., telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgent ST=65 mp, et. 6, 2 băi, 3 balcoane, 
parchet gresie, faianță 160000 RON, telefoane 
218693,0745/398767,0727/897467.  (Alfa)

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

• zona Uc. de Chimie, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, c.t curte, grădină st 748 mp, sc 
120 mp, 80.000 euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
• zonă sițertră D+P+l, 1000 mp, construcție tip 
1980, 5 camere, bucătărie, 2 băi, ocupabilă 
imediat preț 130.000 euro, telefon 0740/173103. 
(Mimason)
• zona EVăcărescu, de protocol, piscină ideală 
pt. împrejurări deosebite, preț 150.000 euro, 
telefon 0740/173103. (Mimason)
•zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1) 

•Deva, partar+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
neg., tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•zona CălugărenL 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mili
arde. lei, 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•Deva, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
centrală st400 mp, preț 6&000 euro, neg., telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•Deva, 1004, partert mansardă 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118000 euro, neg., telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Hunedoara - zona CMzId, 4 camere, gresie, 
faianță termopan, centrală termică garaj, 
terasă curte betonată sc 200 mp, preț 240.000 
RON, telefoane 718833,0745/093073. (Partener)
• In Deva, 4 camere, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț 85.000 euro, neg, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
•3 camere, pretabilă pentru activități comer
ciale, în Sîntuhalm, curte, grădină st 500 mp, 
apă curent electric, gaz metan, la sosea, preț 
100.000 euro, telefoane 223400, 0741/120722, 
0724/169303. (Casa Betania)
•casă p+1,4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopan, st 1200 
mp, Deva, preț 100.000 euro, neg., telefoane 
0742/005228 0720/387896. (Casa Betania)
•casă p+2,6 camere, 2 băi, balcon, terasă garaj, 
construcție nouă zonă rezidențială Deva, preț 
130.000 euro, neg., telefoane 0742/005228 
0720/387898 (Casa Betania)
• zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii, telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• la 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod, bed, 
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; 0724620358 (Rocan 3000)
• In Deva, 4 camere, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț 85.000 euro, neg, 
telefoane 0722/564004. (Prima-lnvest)

• Hjmedoara, 4 camere,sobe teracotă boiler pe 
gaz, baie, bucătărie, preț 120.000 RON, telefoane 
718833,0745/093073. (Partener)
• urgent, ta zona Zăvoi, 2 camere, baie 
amenajată bucătărie, cămară centrală termică 
mansardă Preț. 175000 RON, telefon 0745-367893. 
(Garant Consulting)

Cumpăr case vile (14)

•ta Deva sau împrejurimi, cu grădină și curte, o- 
fer plata imediat, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• urgent, cu plata imediat, jliasă cirgrădină în 
Deva sau Simeria, plata Ițne^iat.tel. 215212. 
(Prima-lnvest) - ,-+■ "

Vând case de vacanță (15)

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

Vând case la țară (17)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

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

Vând case, vile (13)

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

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

Obkane din lemn cu lamele . 
mobile sau fixe

Tel./fax:
0254/230.431

Mobil: 0744/219.348

• 3 camere, hol, bucătărie, baie, amenajări inte
rioare, gresie, parchet centrală termică, gaz, 
canalizare, curte și grădină st 750 mp, preț 
87.000 euro. Tel. 0720/437889.
• 3 nhele+anexă 70 mp, curte betonată teren 
970 mp, Ilia,’ Str. Libertăți, hr. 1 A. Tel. 
0723/573825. ,
• D+P, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, curte,, 
grădină st 760 mp, zonă liniștită și centrală 

Deva, preț 126000 euro, negociabil. Tel. 
0745/888619.

• Deva, Horea, 2 corpuri, amenajări moderne, 
centrală termică garaj, anexe, curte și grădină 
750 mp. Tel. 0722/790008,0722/347521.
• modernă pentru pretențioși, 3 camere, baie, 
bucătărie, mobilă la comandă piscină 
termopan, 1200 mp, Simeria, preț. 85000 euro. 
Tel. 0745/253413.

• snpert»ă4camere, 2 terase, bucătărie, 2 bău, 2 
garaje, livadă pomi, grădină legume, fiori, luciu 
apă sc 120 mp, 3 nivele, st 2,5 ha, centrală 
termică standard occidental, zona Almașu Sec, 
preț 130.000 euro, negociabil. Tel. 0745/888619.
• urgent casă 2 corpuri; primul corp conține 3 
camere, bucătărie, cămară corpul 2, o cameră 
bucătărie, hol, baie, grădină 740 mp, FS10 m, 
Simeria, zonă liniștită preț 1,6 miliarde, nego
ciabil, tel. 0742/290024.
•str. Horoă 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 12 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ki Dwa, zonă centrală 2 cam., bucătărie, baie, 
cămară curte, grădină st 500 mp. sc. 90 mp. 
75.000 euro neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's 
Home)
• tn Deva, p+E+M, zona Cetății, construcție 
recentă teren 1,200 mp. Poziție frumoasă Preț 
77.000 euro. telefon 0740/232043. (Rubin’s Home)

• zona Vffle Noi living, 2 dormitoare, bucătărie, 
baie, garaj, beci, terasă cu gresie, parchet 
laminat, gresie, faianță C.T, toate model nou, 
curte, livadă sc 130 mp, st 1250 mp, preț 75.000 
euro, negociabil, tel. 0745/640725. (Mimason)

• 4 camere, grădină 50 ari, cabană curte mare, 
250 pomi fructiferi, loc de casă anexe 
gospodărești, la șoseaua Timișoara, 32 km de 
Deva. Tel. 0723/885562.
• 4 camere, Sântandrei nr. 20, preț negociabil 1 
miliard. Tel. 0724/848493.
• casă (vlă) P+M Șoimuș, apă gaz, 4 camere, 2 
băi, 2 beciuri, living cu scară interioară 
bucătărie, terasă, garaj, anexe, grădină preț 
negociabil. Tel. 225046,0727/934959.
• casă 2 camere și grădină 2500 mp, în Rapoltu 
Mare. Tel. 0724/278239,261162.
• casă modesta, în Bârsâu, teren 1000 mp, 
fântână curent electric, 2 camere, cămară 
târnaț, lângă șosea, fs 20 m, preț 350 milioane 
lei, negociabil. Tel. 229034,0724/355166.

• casă nouă în Boholt, nr. 74 B, geam termopan, 
tâmplărie aluminiu, apă curentă încâlzie 
centrală mansardă fosă septică 2 fântâni apă 
minerală și dulce, bucătărie de vară garaj, pomi 
fructiferi. Tel. 229258 0720/677035.
• casă pretablă pentru casă de vacanță zona 
Băița, P+1, construcție nouă etajul 1 este 
locuibil, 4 camere, 2 bucătării, 2 băi, 2 holuri, 
grădină curte, st 950 mp, preț 800 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0721/708708
• casă la 10 km de Simeria, construcție nouă 3 
camere, living, bucătărie, baie, P+M, 100 mp, 
grădină 1000 mp, preț 52.000 euro. Tel. 221712, 
0724/305661.
• casă la 6 km de Hunedoara, gaz, apă fosă 
septică grădină 1600 mp, baie cu duș, 2 camere, 
bucătărie; anexe, preț bun. Tel. 0720/354453.

• Certej,2 camere, șură grajd, fântână 1500 mp, 
grădină preț 450 milioane lei. Tel. 231289, 
0727/861357.
• In Căstău, cu anexe gospodărești și grădină 
Tel. 0254/244263.
• Șoimuș, st 1200 mp, su 250 mp, 5 camere, 
bucătărie, construcție cărămidă necesită 
amenajare și finisaje sau schimb cu apartament 
2 camere, preț 40.000 euro, negociabil. Tel. 
0721/708708
• vând casă cu grădină și anexe gospodărești, 
în Pricaz, Str. Principală nr. 151. Tel. 211670.
• zona Bârsâu, 3 camere, bucătărie, baie, beci, 
anexe, grădină curte, livadă st 1700 mp, preț 1 
mid. lei, negociabil. Tel. 0721/708708
• zona Lăpuglu, 3 camere, bucătărie de vară 
anexe, construcție cărămidă teren arabil, 2 ha, 
preț 600 milioane lei, negociabil. Tel. 
0721/708708.
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•zona Sântuhzkn, 2 corpuri de casă, o cameră, 
baie, bucătărie, șl 2 camere, hol, cămară, sere, 2 
ari, gaz, apă, curent, preț 2 miliarde lei, nego
ciabil, tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 
«oni IMu, 1 cameră, bucătărie, cămară, ST 
1000 mp, curent, fântână In curte, preț 350 mil. 
lei, neg., tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zona Lașule, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mil. lei, negociabil, telefoane 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)

•zona Dobra, 2 camere, hol, cămară, proiect 
pentru o altă casă, preț 550 mil. lei, negociabil. 
Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis)
•zona Bălța, 2 camere, cămară, hol închis, 
anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 milioane lei. 
Relații la tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 
•ta 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă, apă curentă, anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mil., telefon 0788/497615. 
(Agenția Imobiliara Nr.l Deva)
•to Boholt, construcție nouă, living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modern, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)

• urgent, 3 camere, bucătărie, bale, 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)
•ugent, 4 camere, bucătărie, baie, SC=159 mp, 
ST=400 mp, 100000 euro, tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

Vând garsoniere (19)

• 2 camere, hol, baie, etaj 1, bl. 4, Dacia, 
contorizări, parchet, lavabil, gresie, faianță, 
obiecte sanitare noi, jaluzele, negociabil. Tel. 
228109.
• Deva, Dorobanți, suprafață mare, modificată 
mobilată utilată centrală termică parter, posi
bilități privatizare, 28.000 euro, negociabil. Tel. 
0788/548021,226741.
• (ta. Eminoicu, ocupabilă imediat, contorizări, 
preț 450 mii. lei, negociabil, tel. 0721/985256.
• urgent, 2 camere, hol, baie, contorizări 
complete, bine amenajată etaj 1, cartier Dacia, 
preț 600 mii. lei, negociabil. Tel. 0254/228109.
• urgent, ganonferă dublă etaj intermediar, 
gresie, faianță parchet, bine întreținută zona 
Dacia, preț 520 mii. Tel. 0742-290024.
•zona Progresul, dec., et 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel.0732/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupabile imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)

• eemidec, parchet jaluzele exterioare, 
contorizări, zonă bună Hunedoara, preț 19.900 
RON, tel. 718833,0745/376077. (Partener)
• zona M5/1 Hunedoara, gresie, faianță 
convector, balcon închis, preț 35.000 RON, tel. 
718833,0745/093073. (Partener)
• dac, complet mobilată geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• ultracentral, Doua, dec., balcon închis, 
termopan, parchet de stejar, hol central, debara, 
baie mare, preț bun 79.000 RON, tel. 0788-165703, 
232808,0788-165702.(FiestaNora) , . - >
• ama Emtoascu, etaj 3, decornsnaa../ 
apometre, gaz 2 focuri, parchet.balcon îhcfiis, 
vedere la stradă preț 95.000 RON, tel. 
0745/302200,232808,0788/165703. (Fiesta Nora)

• zona Emtoascu, bloc de cărămidă nou, etaj 4, 
dec, 54 mp, 2 camere cu posibilitate de mansar- 
dare, centrală termică parchet gresie, faianță 
bucătărie mare, preț 95.000 RON tel. 0788/165703, 
232808 0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Crișului, etaj 3, semidecomandată 
apometre, gaz contorizat, balcon închis, fără 
modificări, preț 555000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Băkeșcu, etaj 1, decomandată 
contorizări, gresie, faianță balcon, vedere în 
față preț 66.000 RON. Tel. 0723/251498, 232808, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• urgent, dec, amenajată liberă 30 mp, preț 650 
mii, tel. 0745/640725. (Mimason)
•cu2camera,et3, parchet gresie, faianță zona 
Dacia, preț 550 mii, tel. 0740/173103, 206003. 
(Mimason)

| BOROMIR FAN
țăw&ci fate!

4 Franzehiți minimulti
# Pâine graham
4 Pâine tradițională
4 Pâine floare

Pâine M & Pâine neagra

BoromirPâii,e alb° f*® *Păine
• 1 0 Pâine albi la tavă felii i Franzeluță albi

# Pâine semialbă
4 Pâine semialbi felii 
$ Pâine multicereale

felii
HUNEDOARA str. MiU Ulieazu, nr. 1
Tel: (+492S4) 11'tîi
Faxs(+49254) 713421

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Munca 
Hunedoara

aduce la cunoștința angajatorilor că, potrivit ari. IO din Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomai și stimularea ocupării forței de muncă cu modificai o și completările 
ulterioare, au obligația de a comunica Agenției Județene pentru Ocuparea Forjei de Muncă 
Hunedoara, în a cărei rază își au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, 
în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.

Conform articolelor 113 și 114 din Legea 76/2002, necomunicarea lunară a locurilor de 
muncă vacante constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 150 RON la 250 
RON.

Organele de control măsuri active ale ĂJ.O.F.M. Hunedoara .vor constata și sancționa 
contravenția privind necomunicarea locurilor de muncă vacante. Incepînd cu această dată, 
organele competente vor intensifica controalele privind respectarea de către angajatori a 
obligațiilor ce le revin conform Legii 76/2002. (28334)

SSUKI

Te pune in lumină

• zona Dada, et2, liberă preț 13500 euro, tel. 
0745/266071,206003. (Mimason)
•zona MliM, et3, contorizări, liberă preț 500 
mil. lei, telefoane 0745/266071, 206003. 
(Mimason)
• ivgent, to zona Micro 15, etaj intermediar, 
balcon, contorizări. Preț 47500 RON. Tel. 
0740013971. (Garant Consulting)

• lagant, In zona Decebal, decomandate, 
balcon, contorizări (apometre, repartitoare, gaz 
2 focuri). Preț 79000 RON. Tel. 0740013971. 
(Garant Consulting)
• wgent, to zona Kogălniceanu sdecomandate, 
etaj Intermediar. Preț 65000 RON. Tel. 0741- 
154401; 227542, seara. (Garant Consulting)
• îngâni, contort 1, decomandate, suprafață de 
peste 35 mp, ocupabilă Imediat Dlocul 15. 
Telefon 0741-154401; 227542, seara. (Garant 
Consulting)
•zona ZamflrMCu, dec, etaj 1, ocupabilă Ime
diat 650 mil.lei. 235208,0721/965256. (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dec., amenajată et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et l,dec, contorl- 
zări, preț. 485 mil. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Mărăzd, dec, mobilată balcon închis, et 
1,700 mil. leT. 235208,0721/744514. (Rocan 3000) 
•zona Mărăzd vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
•ofertă ozcopțtonaUU Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comanda preț 700 milioane lei. TeL 
0720/869918. (Casa Grande)
•Dm, culler Dadă preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•decomandate, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Telefoane 0722/624091. (Casa 
Grande)
•dec, atal 2, complet contorizată formata din 
cameră hol, baie, Aleea Romanilor, preț 330 mii. 
lei, neg, tel. 223400,0743/103622,0720/387896.  
(CasaBetanla)
• dec, suprafață mare, parchet, balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu Interfon, Decebal, 
preț 700 mii. lei, neg, tel. 223400,0724/169303, 
0741/120722. (CasaBetanla)
• ganonieră 2 camere, contorizări, gresie, 
faianță repartitoare, parchet baie cu cabină de 
duș, recent renovată Aleea Romanilor, preț 500 
mii. lei, 0743/103622,0724/169303. (Casa Betania)
• zona Dada, dec. modificată gresie, faianță 
contorizări, st. 30 mp. Preț 47.000 RON/470 mii. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• doc zona Dorobanți, et intermediar, st 44 mp. 
Termopan, centrală termică parchet vedere in 
față Preț. 800 mil/80.000 ron. neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
• zonă bună Hunedoara, semidec, parchet 
jaluzele, preț 21.000 ron, tel. 718833,0740130413. 
(Partener)
• urgtnt 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 baie cu 
gresie+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, 
fâswf£ contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 
23^88; 0721-Ș85256. (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 Gcjdu, semidec, et 3,contorizări,balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• urgent ST=52 mp, parter, f balcon, gresie, 
faianță parchet 82000 RON. Tel. 218693,0745- 
39876770727/897467. (Alfa)

• urguit, ST=35 mp, parter, baie, bucătărie, 
balcon închis, centrală termică faianță gresie, 
parchet 23500 euro, tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgent ST=30 mp, et 1, baie, balcon, acoperiș, 
48000 RON. Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)

Cumpăr garsoniere (20)

•to Dm, zonă bună ou sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika) 
• urgurt, zona Mărăștiul Nou Dacia, Dorobanți, 
Progresul, Avram lancu, la prețul pieței șl cu 
plata Imediată tel. 0788/165703, 232808, 
0745/302200. (Fiesta Nora)

Vând terenuri (21)

• 10parcuteterena500mp.zonaCăprioara.Tel. 
211124.
• 2 parola, situate la serele Sântandrei, 3400 
mp.Tel.D720/018204.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu șl CF. Tel. 212272,0723/732560.

• arabi ntaavBan, Sântuhalm, 1330 mp, fs 18 m, 
în spatele SMA, preț 5 euro mp. Tel. 221712, 
0724/305661.
• Deva, tobatftan, 1955 mp, fs 23 m, zona Fabricii 
de Mătase, acces la toate utilitățile, preț 28 euro 
mp, negociabil. Tel. 0745/096675,218308 seara.

• axtravlan, Valta Căoiului, 3315 mp, din care 
600 mp pădure, parcelat, utilități, preț 4 euro, 
negociabil. Tel. 0727/205117.

• Intravilan S1M mp, zona Deva 700. Tel. 222305, 
226813.
• kitaravflan pentru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt, 51200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent 
la poartă Tel. 220269,0746/029058.

• Intravilan șl extravilan, în Banpotoc și 
Chlmlndia. Tel. 261013.
• Intratftan, 1800 mp, fs 30 m, utilități, zona 
Zăvoi, spre oraș, preț22 euro mp, negociabil. Tel. 
0745/888619.
• Intrarfan, 4 parcele, 650 mp, fs. 18 m, utilități 
aproape, loc drept, zona Zăvoi, ideal construcție 
casă preț. 22000 euro parcela, negociabil. Tel, 
0745/888169.
• Intravlan, ta comuna Aurel Vlaicu, 3800 mp, 16 
euro mp, negociabil, un capăt la stradă Tel. 
021/6657716.
• Intravlan, în Deva, Str. Alunului (zonă agre
ment), case vacanță 2300 mp. Tel. 227242.
• Intravlan, la 25 km de Deva, comuna Băița, 900 
mp, lângă drum asfaltat, zonă deosebită fir de 
apă ideal pentru casă sau cabană Tel. 262088, 
după ora 17.

• loc da casă 3516 mp, fs 22 m. apă gaz, curent, 
loc drept, zonă liniștită Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• loc da casă în satul Bățălar, comuna Bretea 
Română 30 ari, preț negociabil. Relații Strei- 
Săcel,nr. 35 sau tel. 730938.

• Râu Mare Retezat, intravilan, zonă de vile, 1400 
mp, curent electric și izvoare, teren Deva, 
Prelungirea Vulcan, 2000 mp, zona Zăvoi 900 mp, 
Vețel, DN 7, 2500 mp, toate utilitățile. Tel. 
0720/437889.

• teren Intravlan, ideal pentru construcții. Deva, 
str. V. Babeș, nr. 36, toate facilitățile, 715 mp, 
negociabil. Tel. 0740/526688,0254/223818
• teren totravlan, în Deva, suprafață totală 
11.000 mp, front stradal, 50 m, preț negociabil. 
Informații 021/678186.

• teren Intravlan. în Hărău, central. Tel. 221811.

• teren, Intre Deva - Sântuhalm, 1779 mp. Tel. 
210869,0721/430502.
• regent cutași grădină'în Căstău.'la șosea, 
suprafață totala 1013 mp, fs 72 m, posibilități 
privatizare. Tel. 242766 sau 0723/165414.

• vând teian extravilan, în Deva, 16.500 mp, 7 
euro/mp, tel. 0721/744514.
• vând teren intravilan, pe DN 7, Mintia, st 3500 
mp, fs 35 m, preț 7 euro mp, negociabil. Tel. 
0740/210780.
• In Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)

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

• Intravlan, 1200 mp, fs 15 m, intabulat în CF și 
500 mp scos din circuitul agricol, facilități în 
apropiere, zona Vulcan, preț 15 euro/mp, telefon 
0745/640725. (Mimason)
• zona CA Rosettl, 2560 mp, fs 20 m, facilități: 
curent, gaz, canalizare la 50 m, preț 24 euro/mp, 
telefon 0745/640725. (Mimason)

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

• In MbiHa ta 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 
0745411/49. (Agenția imobiliară Nr. 1)

SC SUINPROD SA 
Bumbești Jiu 

str. Curtișoara, nr. 405, jud. 
Gorj, organizează licitație în 
data de 25.08.2005, ora 14.00, 
pentru închiriere mașini trans
port cărbune. Oferta trebuie să 
conțină tariful în lei/tonă/km. 
Ofertele se depun la sediul 
firmei sau se transmit prin fax la 
numărul 0253/217.808, până la 
data de 25.08.2005, ora 12.00.
Relații suplimentare se pot 
obține la sediul firmei - compar
timentul comercial sau la tel. 
0253/2 1 3.863. (28248)

• loc. nmpa, 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)

• parcate do teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg., telefon 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

•Dova, 2A00 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Simerta, ta DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

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

• teren Intravilan, 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)

• Intravlan, 1200 mp, toate utilitățile, fs 16 m, la 
DN Cristur, ideal pt. construcție casă sau hală 
industrială preț 8 euro/mp, neg, telefon 718833. 
(Partener)
• Intravilan, zona DN 7, st. 3300, fs. 50 mp, apă 
gaz, curent, toate facilitățile, preț 24 euro mp, 
neg, telefon 0745/666447. (Rubin's Home)

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

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

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

■teren scos din circuitul agricol, st 7900 mp, 
front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7, în 
spatele noii fabrici de biciclete, preț 5 euro/mp, 
telefoane 230221, 0740/914688, 0720/370753. 
(Casa Betania)
•Intravlan, st 1500 mp, fs 25 m, apă curent elec
tric, gaz metan, Str. Depozitelor, în zona Fabricii 
de mătase, preț 40 euro/mp, neg., telefoane 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania) 

■intravilan, st 5700 mp, ia DN 7, situat între 
Sîntandrei și Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
euro/mp, neg., telefoane 223400, 0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
•intravilan, st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate și parcela, zona liceului 
T raian, preț 15 euro/mp, telefoane 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)

•intravlan, 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)

• Intravlan, zona Zăvoi, st 9000, parcelat, apă 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• Intravilan, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• intravilan, 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)

sisteme de ferestre

Deva

.Fereastra Suki
’ .■

I la un preț de vară!

20% cadou!*

tSUKI

1
SUKI GROUP SA

Deva

Vino să vezi sistemele de ferestre 

și uși Suki, acum și în orașul tău. 

Profesioniștii Suki te așteaptă aici 

cu soluții inovatoare, perfect 

adaptate cerințelor tale.

'Ofertă valabilă până la 01.09.05 în cazul 
achitării unui avans de minim 90% din 
vaioarea lucrării.

« » p

• Intravlan, zona Dova, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă, curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intravilan, st 2000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent, canalizare, Ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358 (Rocan 3000)

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

. • central Deva, st 375 mp, toate utilitățile, preț 
21.000 euro neg., tel. 718833, 0745/093073. 
(Partener)
• urgent, 3672 mp din care 1060 mp intravilan și 
2612 mp extravilan, Boholt, 3 euro/mp, neg., 
fs=4C m. Telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

• urgent, Intravlan, 17000 mp, fs=52 m, lung. 300 
m,1 Deva, 7 euro/mp. Telefoane 218693, 
0745/398767,0727/897467. (Alfa)

Cumpâr teren (22)

•cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika) 

•urgent, 5 hectare, intravilan, la șosea, Deva sau 
împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)

Vând spații comerciale (25)

• Brad, bont stradal, termopan, toate facilitățile, 
preț 27.000 euro, negociabil. Tel. 0721/283058
• suprafață 34 mp, zonă bună cu vad, Deva, 
preț. 39000 euro, negociabil. Tel. 0745/888619.

• urgent, 35 mp, toate dotările, zonă cu vad, 
ultracentral, Deva, preț negociabil. Tel. 
0745/888619.
• vând societate comercială 420 mp, piață Da
cia, hală comercială deosebită preț deosebit 
posibilități rate, telefon 0723/419974. (Casa 
Grande)
• zona Romsllva, 140 mp, apă canalizare, preț 
55.000 euro, negociabil, tel.efon 0745/640725. 
(Mimason)

• zonă semlcentrală 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) "

• central, amenajat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)

Cumpâr spatii comerciale 
(26)

• cumpăr sau închiriez spațiu comericial, zonă 
bună Decebal, 1 Decembrie, luliu Maniu, 22 
Decembrie, ST 40-80 mp. Tel. 0721/985256.

Vând alte imobile (27)

• vând fermă 5 grajduri, 3 în stare bună 4 ha 
teren intravilan, căi acces și curte betonate, la 
12 km de Deva. Tel. OTOJTTnn.

■ 'mă ta Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25.000 euro neg., tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

Craiova
Bacău 
Brasov 
Buxâu 
CM 
Constanța 
Focșani 
Galați 
■ta
Pitești
Pwesli
Rm Vâlcea 
Sibiu 
Stjceava 
Tg. Mureș

1 
•fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Prei 
5500.000.000 lei, telefon 0788/497615. (Ageriți j 

Imobiliară Nr.l Deva) i;

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

• hală producție, 220 mp, Deva for „J
betonată de 150 mp, curent trifazic, toate 
facilitățile, preț 95.000 euro, tel. 0722/5640041 
(Prima-lnvest) I

Imobile chirii (29)

• închlriem spatii comerciale, în Deva. Teff 
212208.
• închiriez apartament 2 camere, mobilat, decol -
mandate plus garaj în Cluj. Tel. 0722/896028 !
• închiriez apartament 2 camere nemobllatl

Deva, str. Cioclovina, preț 60 euro/lună Teii 
262203. I

• tadMez unei singure firme 4 birouri elegantei
ultracentral, grup social, centrală termica 
proprie; Tel. 0745/096675,0744/561810. ]

• ofer ptaitni închiriat apartament 2 camerei 
mobilat, aragaz, frigider, cartier Dacia) 
contorizări, preț 100 euro/lună Tel. 0742/2900241
• ofer pentru închiriere apartament 3 camere! 

ultracentral Deva, zonă bună etaj 1, mobilați 
complet, centrală termică 170 euro/lună și 
apartament 2 camere, central, mobilat, 15â 
euro/lună Tel. 0726/710903.
• oferpentruînchlrierevilă4dormitoare, ivingJ 
bucătărie, 2 băi, garaj, mobilată și utilată occiî 
dental, preț. 1100 euro. Relații la teleforl 
0745/888619.
• ofer spre închiriere casă cu încălzire centrală!
telefon, mobilată curte, cu forme legale, cel 
puțin 2 ani, în Deva, cu vizitare și preț negociabili 
Tel. 0727/397115. j

• ofer spre închiriere în Deva spațiu pentril 
producție, servicii sau comerț, 60 mp, curenâ 
trifazic, centrală termică proprie, zonă ultracenl 
trală preț 5,5 euro mp, negociabil. Tel: 
0744/561810,0745/096675.
• ofer spre închiriere spațiu, 50 mp lentrii

birouri, 15 euro/mp, zonă centrală Deva, tel: 
0721/744514. j
• primesc In gazdă elevă sau elev, condiții

foarte bune. Informații tel. 217649. j
• central, amendat, contorizări, 150 mp, teii 
0726/523833. (Eurobusiness)

• spațl comerciale pe Str. Depozitelor, pretabi la
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinsă 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, teii 
0726/523833. (Eurobusiness) i

• caut urgent ap. în blocurile Mintiei, pe termerl 
lung, mobilat și utilat, tel. 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 tal 
preț 150 euro/lună telefon 215212. (Primat 
Invest) j

• ap. 3 camere, mobilat occidental, centrală
termică et. 1, preț 170 euro/lună teii 
0722/564004. (Prima-lnvest) I
• ap. 2 camere, mobilat, aragaz, frigider, zon< 
Piața Victoriei, preț 130 euro/lună tel 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• ofer pontau închiriere garsonieră dec, com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocar 
3000)
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• ie cauți urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferi plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionului. 
Rugim seriozitate. Pentru relații sunați la tele
foanele 235208, 0721/ 985256, 0721/744514, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrali termici, st 110 mp, Ideal bar-res
taurant zonă foarte buni, preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)

• ioni centrali, st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță, scări interioara, termopan, 
tavane false și spoturi, centrali termică supere- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)

• zona RomsRva, s 100 mp, 4 încăperi, 2 grupuri 
'Ware, gresie, faianță, termopan, preț 350

neg., tel. 206003, 0740/173103.
(njfînason

• zona Bileoicu Nou, 30 mp, pretabil sediu, 
birouri, cabinet, preț 6 mii. lei/lună, telefon 
0745/640725. (Mimason)

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

•caut gaisonlsră sau ap. 2 camere, (ne)mobilat, 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662.(Evrlka)
• ofer apartament 2 camere, circuit, centrali 
termici proprie, complet mobilat și utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Dacia, 130 euro/lună tele
foane 0724/169303,0743/103622. (Casa Betania)
• caut spațiu de închiriat, zona b-dul Decebal 
sau 1 Decembrie, St=50 mp maxim, amenajat 
sau neamenajat, pe perioadă lungă de timp, Ofer 
prețul pieței, telefoane 0745666447. (Rubin’s 
Home)
• închiriez ap. 2 camere, zona Dada, etaj inter
mediar, mobilat, contorizări, repartitoare, gresie, 
faianță parchet, ușă de lemn, frigider, aragaz. 
Preț 100 euro/lună Telefon 0745666447. (Rubin’s 
Home)
• garsonloră mobUată zona Ștrand, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliari Nr. 1)

• casă 3 camere, bucătărie, baie, încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabil, confort, garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• apartament 2 camera, 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 și utilat, 
stare bună preț 150 euro, negociabil, tel. 
0788/165703,0788/165702. (Fiesta Nora)
• ofer ap. 2 camere, zona pieței, decomandate, 
apometre, gaz contorizat, repartitoare, semimo- 
bilat, proaspăt renovat, preț 120 euro, tel.

JB/165. 1788/165703. (Fiesta Nora)

4 In zona Decebal, 2 camere nemobilate. 
Preț 90 euro/lună Telefon 0740013971. (Garant 
Consulting)

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

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

• urgent, In zona M Viteazul, 2 camere, mobilat 
Preț 100 euro. Tel. 0788/361782 224296. (Garant 
Consulting)

• urgent, In zona Aleea Armatei, 2 camere, 
sdecomandate, et 4, mobilat contorizări. 90 
euro/lună avans 3 luni. Telefon 0745-367893. 
(Garant Consulting)

■ urgent, In zona Gojdu, et 3,2 camere, sdeco
mandate, nemobilat 80 euro/lună+garanție 100 

J euro. Telefon 0745-367893. (Garant Consulting)

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

Auto românești (36)

■ Dada U10, culoare roșie, bine întreținută an 
fabricție 1990. preț 28 mii. lei. Tel. 0724/695860.

vioi Dada 1310 li, af 2000, motor pe injecție, 
^sea originală din fabrică 40.000 km, mașină 

Jrgarai, preț 98 milioane lei. Tel. 0723/270348.

■ vând Dadă 1310, roșie, af 1986, revizie 2006, 
rovinietă asigurare, preț 2.800 ron, negociabil. 
Tel. 775470.
• vând Dada Solenza Scala puțin rulată, 5000 
km, cu îmbunătățiri, af 2003, preț 6300 euro, 
negociabil. Tel. 224200,0723/857522.
• vând Dada SuperNova culoare alb 28,17.000 
km, preț 3000 euro, stare foarte bună Tel. 213943.

Auto străine (37)

• Opd Vectra 1,6 i, an fabricație 1991, culoare gri 
metalizat 5 uși, stare foarte bună de 
funcționare, închidere centralizată alarmă preț, 
negociabil. Tel. 0722/376825.
• vând Daewoo Cielo, af 2002, vopsea originală 
metalizată motor în 16 valve, consum 5,5 %, 
19.000 km, mașină ținută în garaj. Tel. 
0744/125690.

• vând Ford Mondeo Caravan Trend, af 
2002,127.000 km, 2.0 TDI, full-options, piele, 
consum 5,5%, preț 11500 euro, negociabil, 
adus recent în țară Tel. 0723/655855.

• vând VW Golf cu 2 uși, stare de funcționare, 
revizie până în 03.2007, preț negociabil. Tel. 
0721/679186.

Microbuze. Dube (38)

• vând autoutfltară Renault Trafic benzină 
înmatriculat af 1988, VT 2007, preț 2950 euro, 
negociabil, Deva Tel. 0745/096675,218308 seara
• vând autoutHtarâ Volkswagen Cady, af 2004, 
stare excepțională Tel. 225160,0721/673582.

• vând didrtță Iveco T urbo Daily, af 2000, oglinzi 
electrice încălzite, cârlig de remorcă radio- 
casetofdn, alarmă închidere centralizată preț 
negociabil. Tel. 0722/314123.
• vând Ford Tranzit af 1991, bine întreținut unic 
proprietar, preț și modalitate de plată negocia
bile. Tel. 0723/394425.

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

• pentru profesioniști vfndem/lncNriem 
demolatoare, rotopercutoare, polzoare 
unghiulare, șlefuitoare cu bandă sau 
vibrație etc, marca Hitachi, totr-o gamă 
variată de model», la prețuri e tc epțlorale. 
TeL 0722/387237, fax 02S4/22411L EmaU: 
tarrts61@yahooJe.

• autobasculante 85 tone, R10215 și 16 tone, R 
16215, prețuri negociabile. Tel. 0723/524387 sau 
0723/370119.

• vând abricht și circular masă reglabilă dulap 
metalic, căruț pe roți, betonieră. Tel. 229797, 
după ora 18.

• vând buldoexcavator MF, af 1985, cupă 
muttltoncHonală nefolosit In țară preț 
KM00 euro șl tractor Volvo Ml cu Mhi 
frontal recent adua din Sueda, preț MM 
euro. TeL 0744364663.

• vând motocoeftoare Husqvarna, lamă 80 cm, 
stare foarte bună de funcționare șl mașină de 
tuns Iarbă manuală Husqvarna, aproape nouă 
Tel. 213962.
• vând pentni însllozare E 281 • C, preț avan
tajos. Tel. 0723/382799.
• vând plug reversibil pentru tractor U445, 
pompă injecție, Aro, motofreză șl piese schimb. 
Tel. 0254/245370.
• vând semănătoare păloase 29 rânduri, semă- 
nătoare-prășltoare 6 rânduri, săpătoare 6 rân
duri, mașină erblcidat, cadru disc în ti răriți, toate 
în perfectă stare de funcționare. Tel. 264161.
• vând tractor U 650, an fabricație 1995, 
proaspăt vopsit acte la zl, preț. 140 mii.Iei, nego
ciabil. Tel. 0723/524387 sau 0723/370119.

Moto-velo (41)

• vând 2 biciclete First Bike, jențl duble, 18 vi
teze, cu și fără suspensii, prețuri negociabile. 
Tel. 213244,227610.

Piese, accesorii (42)

• vând 4 bucăți cauciucuri noi pentru Dacia 
papuc, 13/176, preț 1,2 milioane lei bucata, nego
ciabil. Tel. 0721/384304, zilnic.
■ vând cutie viteze 4 trepte de VW Golf Diesel, 
oale plastic pentru Dacia, Deva. Tel. 0722/629058

Garaje (43)

• închiriez garaj pe termen lung, situat în zonă 
centrală Tet0254/215202, orele 19-21.
• ultracentral, TM 0254/217649, sau 0254/216550, 
seara.

Mobilier și interioare (47)

• vând măsuță tv pe role, preț 700.000 lei, masă 
bucătărie, 300.000 lei, geamuri + toc la 
200.000/bucata. Tel. 0722/161644.
• vând mobilă Bonanza, 3 corpuri, stare bună 
pentru cameră de zi, bucătărie. Tel. 0724/444050.
• vând urgent mobilă de bucătărie, dormitor, 
cameră de tineret, 2 birouri, colțar Dulcineea, 
stare bună prețuri negociabile. Tel. 213244, 
0741/154394.
• vând urgent și convenabil mobilă canapea, 
dulap 2 uși, bibliotecă birou, preț 5 milioane lei. 
Tel. 0724/218018 0744/705490.
• vând ușă de intrare nouă ramă pvc cu geam 
termopan, 230/90 cm, import Germania, 
deschidere stânga, preț 220 euro, inclusiv 
feronerie. Tel. 0745/096675,218308 seara.
• vând ușă nouă cu tocuri late, furnir stejar, 
200x75 cm, deschidere dreapta, import Ger
mania, și foaie ușă albă fără toc, second, import 
Germania, prețuri avantajoase. Tel. 0745/096675, 
218308 seara.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparate mărit Krokus alb-negru și 
Krokus cap color, ustensile laborator foto, Deva 
Tel. 0722/629058
• vând ftolda 3410 la cutie, preț 50 euro și Nokia 
5110 + SIM, preț 30 euro. Tel. 0722/161644.

Imorăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 130 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

Electrocasnice (56)

• schimb mașină de spălat automată germană 
stare foarte bună cu produse alimentare. Tel. 
225044 sau 227884.
• vând candtlabni de cristal de Boemia 
perfectă stare, 3 becuri, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând congelator 4 sertare, mașină de spălat, 
mică din plastic, centrifugă pentru rufe. Tel. 
221894.
• vând frigider Fram, preț 2.500.000 lei. Tel. 
261849.
• vând frigider Zill, în stare bună de funcționare, 
preț 220 ron, negociabil, congelator 5 sertare 
Arctic, preț 250 ron, negociabil. Tel. 0745/300352, 
221875.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună cu motor defect, toată instalația este pe 
cupru, preț 25 milioane lei. Tel. 221060.
• vând ladă frigorifică Arctic, 4 sertare, preț 3 
milioane lei. Tel. 261849.
• vând mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661001 ■ 2505013, perfectă funcționare, 
vechime de peste 100 ani, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vindem mașini de cusut industriale. Tel. 
212208.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând 7 famili de albine, centrifugă și colec
toare polen. Tel. 0254/214430.
• vând iapă semigrea, cu mânză Tel. 
0254/246380.
• vând Junincă Tel. 261013.
• vând porumb pentru floricele Pop Corn, 
putere de expandare 99%, preț 30.000 lei kg, 
Deva Tel. 235320,0745/096675.
• vând scroflțe de prăsilă scroafe gestante și 
scroafe cu purcei. Tel. 0726/504625.
• vând vacă 6 ani, bună de lapte, cu vițel de 2 
luni, preț la vedere, Balata nr. 31. Tel. 237339.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

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

Decese (75)

Colegii de la SC Acvacalor SA Brad anunță Încetarea din 
viață a celui care a fost

LUCA VASILE
șef serviciu personal. Sincere condoleanțe familiei. 
Dumnezeu să-l odihnească.

Dragă tati, chiar dacă nu vei mai fi lângă noi, vei rămâne 
cel mai drag și iubit tată. Vom fi alături de tine pe acest 
ultim drum și nu te vom lăsa singur.

Copiii tăi dragi Daciana și Cosmin Jianu

Familia îndurerată anunță încetarea din viață a celei care 
a fost un suflet nobil

SILVIA MIHU
născută Pop. Corpul neînsuflețit este depus la Capela Cimi
tirului „Valea Seacă" din Hunedoara. înmormântarea are 
loc astăzi 11 august, ora 13. Dumnezeu să o odihnească.

Suntem alături de familia greu încercată, acum, la trecerea 
în neființă a celui care a fost un prieten adevărat

VIOREL JIANU
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Familia Dan Stoian

Un ultim omagiu fostului nostru vecin
VIOREL JIANU

Sincere condoleanțe familiei greu încercate.
Foștii vecini din str. AL Transilvaniei, bl. 9 B, sc. 2, Deva

Cu nemărginită durere familia îndoliată anunță trecerea 
în neființă a dragului lor soț, tată și bunic

VIOREL JIANU
Corpul neînsuflețit se află depus la Capela Catolică din str. 
M. Eminescu, Deva. înmormântarea va avea loc vineri 12 
august, ora 13, la Cimitirul din ștr. Eminescu, Deva. 
Amintirea lui va dăinui mereu. în sufletele noastre. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Au trecut 6 luni de lacrimi și durere de când ne a părăsit 
pentru totdeauna cel care a fost

STANCA CRISTIAN
Comemorarea va avea loc în data de 13.08.2005, la Cimitirul 
Bejan, ora 12,15. Dumnezeu să te odihnească în pace.

Familia

• vând alutttor mers cu 3 roți, reglabil,înălțime 
pentru copii de peste 7 ani și adulți, ploscă 
gradată și cărucior adulți pliabil. Tel. 229258 
0720/677035.

Instrumente muzicale (60)

• crenpâr mudcuto clasice și performante. 
Informații 0254/227792.
• vând plan vienez, placă bronz, merită văzut, 
preț negociabil, Deva. Tel. 234200.

• vând ptanlnâ Lipatti, stare ireproșabilă, 
Sequencer Korg (memorie muzicală), Deva, tel. 
0727,829051

Altele (61)

• oferim la cele mai reduse prețuri sucuri 
Florida de calitate superioară sifonate la sticle 
pet de 2 litri și nesifonate la sticle pet de 3 litri, 8 
sortimente, Deva. Tel. 235328 0745/096675, 
212057.
• oferim la prețuri minime, îmbuteliate sau vrac, 
siropuri concentrate pentru dozatoare Tec, 
sifonerii șl uz casnic, profit 400%, gamă de 8-12 
sortimente, Deva. Tel. 235320, 0745/096675, 
212057.
• vând cântar platformă, fabricat de Balanța 
Sibiu,în stare ireproșabilă, cântărește maximum 
110 kg, preț negociabil. Tel. 212272,0723/732S60.

• vând ceas de mână elvețian Longines, cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 140 
euro negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând, In Deva, 10 butoaie Inox pentru bere, 
capacitatea 60 litri fiecare, preț 45 euro bucata, 
negociabil. Tel. 0745/096675,218308 seara.

Pierderi (62)

• pierdut camei asigurări de sănătate pe 
numele Păulescu Mihai. Se declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
lorgu Niculae. Se declară nul.
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o chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;
o chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
o chioșcul de ziare de lângă
Alimentara Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B-dul Decebal.

cuvâmhl

Apeluri (65)

• in conformitate cu art 117, pet 5 din 
Legea nr. 1/2005, Societatea Mureșul 
Socom Deva convoacă Adunarea Generală 
a Membrilor Cooperatori pentru data de 
30.082005, ora 12, la sediul societății din Str. 
1 Decembrie nr. 19, cu următoarea ordine 
de zi: prezentarea situației patrimoniului, a - 
numărului părților sociale pentru fiecare 
membru cooperator, a modului de formare 
a capitalului social; aprobarea modificărilor 
statutului conform Legii nr. 1/2005; 
completarea Consiliului de Administrație.

Matrimoniale (69)

• domn dhrorțat, 43/170/70, zodia leu, doresc 
cunoștință cu o doamnă pentru căsătorie. Tel. 
0721/170245.
• Intelectual singur 49/185/75, din Deva, doresc 
să cunosc doamnă/domnlșoară prezentabilă, 
până în 55 kg. Mesaje la: freenicu2@yahoo.com.

Solicitări servicii (71)

• ent** Ut sau basist cu experiență îmi ofer 
serviciile unei formații pentru cântat la petre
ceri, Deva. Tel. 0722/629058

Prestări servicii (72)

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

• prestări sereU mașini de spălat, aspiratoare, 
fiare de călcat, audio-video, mașini cusut, bici
clete, yale, instalații electrice etc., pretori foarte 
bune. Tel. 0746/120889,0721/079491,219413.

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

Comemorări (76)

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

• efectuez transport marfă și persoane cu 
autoutilitară Dacia 1307, capacitate 0,71, preț 
negociabil. Tel. 0254/221491.

• lucrări de construcții și instalații. Deva, tel 
0741/196562.
• transport mobler, electrocasnice, cu auto 
acoperit de 1,21 și 14 mc, la cerere asigur și 
demontarea acestora pentru transport TeL Tel. 
I’WS 0744/934462.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• asistent medcal generalist debutant, 
promoția 2004, doresc loc de muncă în domeniu, 
policlinică, laborator, medic de familie, stoma
tologie. Tel. 222754

Oferte locuri de muncă (74)

• cursuri Inspector resurse umane ■ SC 
Orema Management SRL Deva (societate 
acredRatâ MMSSF și MECT), organizează 
cursuri de spedalzare peotra Inspectori 
reswse umane. Informați la tei. 
0722/534897,0744^31302,0788/207071

• angajez șofer cat. D pentru microbuz trans
port persoane și șofer pentru taxi. Tel. 
0745/638717.
• locuri de muncă în Portugalia, în toate 
domeniile. Pentru relații trimiteți plic timbrat la 
O.P.I.C.P. 237, Deva.

• angajez șofer. Tel. 0740/420521.
• lucrând acasă poți câștiga 300 ■ 500 dolari 
săptămânal. Trimite plic autoadresat la OP1, CP 
9, Simeria. Nu vei regreta.

• societate de transport cu sediul în Deva 
angajează conducători auto categoriile 
C+E. Relații la tel. 0254/221190.

Cuvântul 
liber:

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei 
tale!

, 4*. . »•>
1 sparițte • 204000 l«l

6 apariții» 4M000M

mailto:freenicu2@yahoo.com
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Nu vorbeau limba germană
• Incendiu Aproximativ 27.500 de hectare 
de pădure sunt afectate de cel mai puternic 
incendiu din ultimii zece ani declanșat în 
provincia Ontario, din centrul Canadei.

• Inundații Cel de-al doilea val de inundații 
care a afectat Bulgaria în această vară s-a 
soldat cu moartea a opt persoane, evacua
rea altor 10.000 și cu pagube de peste 120 
de milioane de euro.

A uitat de nevastă
Pesaro (MF) - Un macedonean și-a uitat 

soția într-o benzinărie aflată pe autostrada 
spre Pesaro (Italia), abia după șase ore - du
pă ce a ajunsese la destinație, la Milano - 
dându-și seama de absența acesteia.

Familia, care se întoarcea cu mașina din 
Grecia, a făcut o scurtă oprire la un bar- 
restaurant. în timp ce bărbatul alimenta 
cu benzină, soția a mers la toaletă. Urcân- 
du-se la volan, bărbatul și-a continuat dru
mul, fără să-și dea seama că soția lipsește 
fiind convins că ea se află pe bancheta din 
spate a mașinii, unde Stătea de obicei cu fe
tița lor de patru ani, rămasă în autoturism.

Nevasta, neavând la ea nici bani și nici 
acte, a fost găzduită de o patrulă de poliție. 
Soțul avea celularul închis. După șase ore 
de încercări, el a răspuns, în cele din urmă, 
la telefon și s-a întors să-și ia nevasta.

■ în incendiul de la 
Berlin au murit opt per
soane, dintre care cinci 
au fost copii.

Berlin (MF) - Numărul ma
re al persoanelor care și-au 
pierdut viața în incendiul din 
noaptea de luni spre marți la 
Berlin se explică și prin fap
tul că echipele de intervenție 
nu s-au putut înțelege cu 
locatarii, care majoritatea 
vorbeau doar limba arabă, au 
informat autoritățile.

Incendiul s-a soldat cu opt 
morți, din care cinci copii, fi

ind unul dintre cele mai gra
ve produse la Berlin după cel 
de-al doilea război mondial.

„Oamenii nu au urmat 
instrucțiunile, în special pen
tru că nu înțelegeau limba 
germană”, a declarat șeful 
serviciilor de pompieri, Al
brecht Broemme. „Când au 
fugit în casa scării, s-au dus 
direct spre moarte”, a subli
niat el.

Mai multe persoane din 
imobilul respectiv, în special 
polonezi și arabi, au contrazis 
afirmațiile pompierilor, acu- 
zându-i pe aceștia că au inter
venit prea târziu. însă pom
pierii au afirmat că au ajuns 
la locul dramei la șase minute 
după ce au fost alertați.

Alte 15 persoane intoxicate 
de fumul inhalat sunt într-o 
stare gravă, iar 43 de persoa
ne care locuiau în imobil au 
primit îngrijiri la fața locului. 
O anchetă este în curs de des
fășurare.

Potrivit primelor elemente 
ale anchetei autorităților, fo
cul ar fi izbucnit dintr-un că
rucior pentru bebeluși. Flăcă
rile au cuprins apoi etaj după 
etaj, până la partea superi
oară a clădirii.

Despre Neil 
Young

Los Angeles (MF) - 
Regizorul american Jo- i 
nathan Demme, realiza
torul filmului „Tăcerea 
mieilor”, fi va filma pe î 
cântărețul Neil Young i 
în concert, pentru un 
documentar produs de ș 
Paramount. Neil Young î 
(59 ani) este unul dintre i 
artiștii nord-americani ; 
cei mai respectați, autor i 
al unor albume devenite î 
clasice în rock .

Jagger (Foto: epa) 

Ataca

Evadare ca-n filme în SUA

Al doilea copil
Londra (MF) - Sophie, 

soția prințului Edward, 
cel de-al patrulea fiu al 
reginei Marii Britanii, 
așteaptă un copil. Servi
ciul de presă de la Pala
tul Buckingham a cali
ficat însă drept „pură
speculație” vestea anun-
țață de Daily Mirror 
și a precizat 
că această 
chestiune
este una
persona
lă și îi 
privește 
pe prinț 
și soția 
sa.

New York (MF)- 
Trupa Rolling Stones 
atacă virulent neo- 
consen/atorii ameri
cani într-o piesă de 
pe următorul album, 
al cărei text e publi
cat de Newsweek. 
„Sweet Neo Con" va 
apărea pe albumul 
„A Bigger Bang", a 
cărui lansare e prevă
zută la 6 septembrie. 
Piesa critică ipocrizia, 
bigotismul și patriot 
tismul greșit înțeles ai 
unei părți din socie
tatea americană. Nu 
a fost nevoie de mai 
mult pentru ca presa 
să interpreteze piesa 
drept o critică acidă 
la adresa președin
telui Bush. „E o piesă 
foarte directă", a co
mentat simplu Mick 
Jagger în interviul cu 
Newsweek, fără să 
rostească nici un mo
ment numele pre
ședintelui american.

Washington (MF) - O fostă 
asistentă medicală dintr-un 
penitenciar american și-a 
eliberat soțul deschizând fo
cul asupra escortei acestuia și 
împușcând mortal un gar
dian, în fața unui tribunal din 
Kingston, în statul american 
Tennessee.

Șeful poliției din Kingston, 
Jim Washam, a declarat că 
autoritățile îi caută pe George 
C. Hyatte, în vârstă de 34 ani,

și pe soția sa, Jennifer Lyn 
Hyatte, în vârstă de 31 ani. El 
a precizat că unul dintre ei 
sau chiar amândoi ar putea fi 
răniți și că Sunt „extrem de 
periculoși”.

Incidentul a avut loc în 
momentul în care George era 
escortat, încătușat, de la tri
bunalul regiunii Roane, după 
o audiere. El era acuzat de jaf 
armat. Urma să fie eliberat în 
iulie 2036.

Rmona - Năs- 
fcută în zodia Ge
rmeni, îi plac spor-
Til, călătoriile și 
produsele cosmetice, 
k , (Foto: Traian Man»

Misiunea a fost „fantastică"

MaKIf o maimuțică originară dm Mada
gascar, stă cuminte în palma unui angajat 
al Grădinii Zoologice din Zurich. (Foto: epa)

■ Echipajul navetei Dis
covery s-a gândit în 
fiecare zi a misiunii la 
Columbia.

Washington (MF) - Echipa
jul lui Discovery s-a gândit în 
fiecare zi a misiunii la astro- 
nauții care și-au pierdut viața 
în accidentul navetei Colum
bia din 2003, a declarat co
mandantul Eileen Collins, 
marți, la câteva ore de la re
venirea la sol.

Collins a declarat că misi
unea a fost „fantastică”, dar 
că tot echipajul a respirat u- 
șurat când a revenit pe Pă
mânt. în cadrul unei confe
rințe de presă, comandantul a 
lansat un apel pentru continu
area explorării spațiale care, 
în opinia sa, ameliorează via
ța tuturor oamenilor. „Echi
pajul de pe naveta Columbia

Sunt mulțumiți că s-au întors și că a fost un succes (Foto: EPA)

1 
poată începe noua misium 
care i-a fost încredințată”, al 
declarat Bush într-o confe 
rință de presă organizată 1£- 
ranch-ul din Texas.

credea în ceea ce făcea, cre
dea în misiunile spațiale. Cred 
că dacă ne ascultă în acest 
moment, ei ar vrea cu sigu
ranță să le ducem mai depar
te misiunea”, a adăugat Ei
leen Collins.

Președintele Statelor Unite 
ale Americii, George W. Bush 
s-a declarat mulțumit, marți, 
de reușita misiunii. „Este un 
mare succes. (...) Era impor
tant ca NASA să recâștige 
încrederea americanilor și să

Presa critică NASA
Presa americană s-a arătat 

critică, remarcând că Natio
nal Aeronautics and Space 
Administration mai are multe 
de învățat despre navetă. Un 
fost inginer de la NASA, citat 
de publicația Wall Street Jour
nal, și-a exprimat opinia că 
navetele ar trebui pur și sim
plu casate. Homer Hickam 
consideră că „naveta nu este 
un vehicul fiabil și nu va fi 
niciodată”, indiferent câte 
îmbunătățiri i s-ar aduce. Du
pă el, majoritatea inginerilor 
NASA doresc de multă vreme 
înlocuirea nevetei cu un vehi
cul mai fiabil.

Un japonez vrea să recreeze statuile budiste
■ Un artist japonez va 
recrea statuile de la 
Bamiyan cu ajutorul 
proiecțiilor laser.

Kabul (MF) - Un artist japo
nez vrea să recreeze cu pro
iecții laser faimoasele statui 
budiste de la Bamiyan, Afga
nistan, distruse de talibani.

Hiro Yamagata intenționea
ză să folosească energie eo
liană și solară pentru a pro
iecta imagini ale statuilor 
vechi de 1.600 de ani pe stân
cile unde se aflau acestea. Un 
număr de 14 sisteme laser ar 
urma să proiecteze 140 de 
imagini cu o înălțime de 52,5 
metri, pe stânci, timp de pa
tru ore în fiecare duminică.

Atât artistul, cât și auto
ritățile afgane care l-au abor
dat pe acesta în 2003, așteaptă 
însă aprobarea UNESCO, care 
trebuie să evalueze dacă ra
zele laser ar putea deteriora 
stâncile.

Yamagata a estimat că pro
iectul va costa nouă milioane 
de dolari și ar trebui să fie 
gata până în iunie 2007.

UrîâȘă Germanul Ro
bert Dietrich se mândreș
te cu o ciupercă din gră
dină, care are perimetrul 
pălăriei de 120 centime
tri. (Foto: EPA)


