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Cerul va fi variabil, mai mult senin, 

dimineața la prânz seara

Tensiuni printre interlopi
■ La recursul de marți 
de la Pitești a fost ne
cesară intervenția 
„mascaților".

Deva (T.S.) - La aproape un 
an de la arestarea grupului de 
interlopi condus de Spumă și 
Bibanu, acuzat de crimă orga-

nizată, judecătorii nu au re
ușit să pronunțe nici o 
sentință.

Practic, la această oră, pro
cesul se desfășoară după un 
ritual deja cunoscut.

„Sunt prezentați inculpații, 
încep audierile, apoi nu se 
ține cont de nici o probă care 
demonstrează nevinovăția a-

cestora. în cazul în care vre
un avocat face referiri la pro
bele pe care le deține pro
curatura, judecătorul amenin
ță cu evacuarea pentru sfi
darea instanței. Ieri, trebuia 
ca judecătorul să ia o decizie 
în privința eliberării unora 
dintre inculpați. Cu toate 
acestea nu a făcut-o. De aceea,

marți, o parte dintre inculpați 
a vrut pur și simplu să ple
ce. Pentru simplul motiv că 
se simt condamnați fără ca ci
neva să fi pronunțat vreo sen
tință. în replică au fost che
mați mascații de la Bucu
rești”, susține Marin Brelian, 
unul dintre martorii oculari 
de la Pitești.

Astăzi, Cuvântul liber vă oferă gratuit cel 
mai complet supliment TV cu 16 pagini- inte
gral color, detalii și pese din culisele filmelor.

Loviți pe șosea
Deva (M.T.) - în urma a două accidente de 

circulație petrecute ieri dimineață, în două 
localități hunedorene, două persoane au fost 
grav rănite. La Ohaba de sub Piatră, fără a 
poseda permis de conducere, conducătorul u- 
nui autoturism, Romeo Bălăceanu, de 30 de 
ani, din județul Timiș, datorită vitezei excesi
ve a pierdut controlul volanului și s-a răstur
nat în afara părții carosabile. în urma acci
dentului, pasagerul Emanuel Munteanu, de 
16 ani, a fost grav rănit. La câteva ore după® ’ 
acest accident, la Căinelu de Jos, Ioan Gabor, ’ 
de 82 de ani, a fost grav rănit de un auto
turism în timp ce încerca să traverseze stra
da prin loc nemarcat și fără să se asigure.
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câteva angajate ale
- societății Amcosid 
E Hunedoara au protestat 
î teri împotriva modului 
t în care sunt concedi-
E. ate. /P3 Foto: Traian Mânu)

Protest în fața AJOFM
■ O parte din șomerii 
preselectați de AJOFM 
a protestat la condițiile 
angajatorilor.

Iha Jurcome______
ina.jurceneeinformmcdia.ro

Deva - Din cele peste 100 de 
persoane preselectate pentru 
refacerea celor 60 de case în

Otelec, Timiș, câteva au pro
testat ieri în fața AJOFM în 
urma condițiilor reale puse de 
angajatori. „Ne-au promis sa
larii de 20 de milioane, două 
mese și transport gratuit. A- 
cum angajatorul spune că ne 
dă doar o masă, pe care ni se 
reține 82.000 lei/zi și nu pri
mim nici banii promiși”, spun 
protestatarii. Conform declara
țiilor directorului AJOFM Hu

nedoara, Vasile Iorgovan, si
tuația este altfel: „Dintre cei 
selectați, unii vor lucra ca 
muncitori calificați, ceilalți ca 
necalificați. Este firesc ca pla
ta lor să fie diferențiată. Adică 
între 10 și 12 milioane la ne
calificați și între 15 și 20 de 
milioane la calificați. în plus, 
ei cer 100 mc/zi de zidărie și 
în funcție de acord se fac plă
țile, așa este în construcții”.

Penalizări
Deva (I.J.) - 17 farma

cii n-au respectat contrac
tele cu CJAS și vor fi pe
nalizate; spune directorul 
acesteia, Victor Leu. Ne
regula constatată la con
trol viza absența farma
cistului în unitate, sanc
țiunea fiind reducerea 
fondului pentru compen
sate și gratuite, /p.3

Liceeni recompensați
■ Liceenii premiați la 
concursul „Europa în 
liceu" au fost invitați în 
două tabere.

Deva (R.I.) - Taberele vor 
avea loc în decursul lunii au
gust, una în țară și o alta în 
străinătate. Cei cinci elevi din 
Lupeni care s-au calificat în 
faza finală a concursului - 
Emanuel Filet, Răzvan Deac, 
Marcela Neacșu, Cornelia E- 
șan și Marian Godin - vor 
participa, alături de alți 25 de 
elevi premiați la olimpiade și 
concursuri școlare în acest an,

la tabăra internațională de la 
Balaton - Bereny, în perioada 
13 - 17 august. „Ei au fost invi
tați să participe, între 22 și 27 
august, și la o altă tabără, ce 
se va organiza la Băile Cala- 
cea (în Timiș)”, precizează 
Lorincz Szell de la UDTM Lu
peni, partener al Delegației 
Comisiei Europene în Româ
nia pentru programele de ti
neret. „Acolo vor mai veni și 
celelalte două echipaje care au 
mai participat la concurs, cele 
din Vulcan și Petroșani”. 
„Europa la liceu” este un con
curs de idei pe teme legate de 
construcția europeană.

Președintele
PSD, Mircea 
Geoană, s-a întâl
nit teri, la Deva, 
cu conducerile fi
lialelor județene 
ale partidului din 
Arad, Caraș-Se- 
verin, Timiș și 
Hunedoara, lide
rul PSD a acuzat 
actuala putere că 
a* instituit o „dic
tatură portocalie" 
la nivelul admi
nistraților cen
trale și locale. Zp.6

(Fota: Traian Manii)
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• Expluzați. Autoritățile britanice au reținut 
zece cetățeni străini suspectați că ar reprezen
ta o amenințare pentru securitatea națională și 
au anunțat că intenționează să-i expulzeze, în
tre aceștia putând figura și Abu Qatada, con
siderat liderul spiritual al al-Qaida în Europa. /

• Arestați. Lucia Hiriart, soția generalului 
Augusto Pinochet, și fiul său cel mic, Marco 
Antonio, au fost plasați în detenție, pentru 
presupusă complicitate la fraudă fiscală.

Vor să schimbe șefii Camerelor

Rămășițe 
identificate

Roma (MF) - Rămăși
țele pământești ale zia
ristului italian Enzo Bal- 
doni, răpit și asasinat In 
august 2004 de către Ar
mata Islamică din Irak, 
au fost identificate gra- 
țile testelor ADN. Enzo 
Baldoni (56 ani) a fost 
răpit la 20 august 2004 
în timp ce se deplasa pe 
șoseaua dintre Bagdad 
și Najaf, în Irak, unde 
sosise însoțind un con
voi al Crucii Roșii ita
liene. Execuția sa a fost 
filmată și revendicată la 
26 august de către Ar
mata Islamică din Irak. 
Cadavrul său a fost des
coperit la mult timp du
pă execuție. Enzo Bal
doni fusese răpit în ace
eași zi cu jurnaliștii 
francezi Christian Ches- 
not și Georges Malbru- 
not, de către aceeași ră
pitori, care, ulterior, 
le-au spus celor doi fran
cezi că l-au executat pe 
ziaristul italian pentru 
că îl considerau spion.

Moshe Katzav
(Foto: EPA)

Le cere 
iertare
emsafim (MF)-Preșe
dintele israelian, 
Moshe Katzav, a pre
zentat scuze coloniș
tilor din Fâșia Gaza și 
din nordul Gstordaniei, 
care vor fi evacuați 
începând cu 17 au
gust „ti numele statu
lui Israel, vă cer iertare 
pentru că trebuie să vă 
părăsiți locuințele după 
zed de ani petrecuți în 
Fâșia Gaza și în cele 
pateu coton» izolate 
din rxxdul Osiorclaniei. 
Vă înțeleg durerea. 
Știmcăv-ațidusîn 
Fâșia Gaza în urma 
unor decizii luate de 
guverne israeiene. Ați 
dat dovadă de eroism 
în fața pericolului", a 
spus Katzav.

■ Liderii Coaliției intențio
nează să revoce preșe
dinții celor două Camere 
până-n 15 septembrie.

București (MF) - Liderii Coa
liției au decis, miercuri, In 
ședința Consiliului Național 
de Conducere, că până la 15 
septembrie să revoce preșe
dinții celor două Camere și să 
modifice Legea administrației 
locale pentru înlocuirea pre
ședinților și vicepreședinților 
de Consilii Județene care nu 
aparțin actualei puteri. După 
o ședință de aproape cinci 
ore, membrii conducerii Coa
liției au remis presei o decla
rație semnată de președinții 
celor patru partide care for
mează majoritatea parlamen
tară.

în document se precizează 
că președinții PNL, PD,

UDMR și PC se angajează să 
susțină în Parlament urmă
toarele proiecte: modificarea 
regulamentelor celor două 
Camere și revocarea preșe
dinților Senatului și Camerei 
Deputaților, modificarea Legii 
administrației publice locale, 
astfel încât, atât la revocarea 
cât și la alegerea preșe
dinților și vicepreședinților 
Consiliilor județene să acțio
neze aceleași reguli. Ter
menul stabilit pentru reali
zarea celor două proiecte este 
15 septembrie.

în declarația comună se 
mai arată că membrii Coa
liției vor sprijini demersurile 
Guvernului în eforturile de 
refacere a zonelor calamitate 
în urma inundațiilor, în pri
vința integrării în UE, pre
cum și în vederea asigurării 
transparenței declarării ave
rilor, susținerii capitalului

românesc și drepturilor mino
rităților.

Calendarul propus 
nu e Scut să ne 
ducă la anticipate, 
ci se referă la o 
serie' de acțiuni 
necesare.
CAlin Popescu 

TăRICEANU

•w
Declarație comună

După încheierea ședinței 
CNC al Coaliței, președintele 
PNL, premierul Călin Popes
cu Tăriceanu, a declarat pre
sei că liderii PC au fost de 
acord cu realizarea obiec
tivelor Alianței, dovadă fiind 
faptul că Dan Voiculescu a 
semnat declarația comună.

Tăriceanu a mai spus că 
cererile conservatorilor au

fost luate în considerare și 
vor fi analizate. Premierul a 
precizat că, dintre solicitările 
PC, doar cea privind redu
cerea TVA este dificil de rea
lizat. în privința alegerilor^ 
anticipate, Tăriceanu a spus£,. 
„Calendarul propus nu este’ 
făcut să ne ducă la anticipate, 
ci se referă la o serie de 
acțiuni pe care le considerăm 
necesare, astfel încât acțiunea 
Coaliției Să fie eficientă în 
plan legislativ”.

El susține că, în aceste con
diții, este necesară modifi
carea regulamentelor celor 
două Camere și a Legii 
administrației publice locale.

Tăriceanu consideră că 
pentru o funcționare corectă 
și coerentă a procesului le
gislativ, reprezentanții actua
lei puteri au nevoie de func
țiile de președinte ale celor 
două Camere.

S-au rugat la Zidul Plângerii

' ' Jb *' ■ ?■

Pentru drepturi. Sute de copil ira
kieni au protestat ieri, la Bagdad, pentru 
a cere introducerea de drepturi pentru copii 
în noua Constituție irakiană, aflată in 
prezent pe masa comitetului constituțional 
irakian. (Foto: epa)

■ Zeci de mii de evrei 
s-au reunit într-o rugă
ciune colectivă împotriva 
retragerii din Fâșia Gaza.

Ierusalim (MF) - Zeci de 
mii de credincioși evrei s-au 
reunit, miercuri, în Ierusa
limul de Est, pentru a parti
cipa, la Zidul Plângerii, la o 
rugăciune colectivă împotriva 
retragerii din Fâșia Gaza.

Potrivit poliției, 40.000 de 
persoane s-au reunit pe es
planada din fața Zidului, în 
timp ce alți 10.000 de credin
cioși se aflau în împrejuri
mile celui mai sfânt loc al 
iudaismului.

Consiliul Coloniilor din Cis
iordania și Fâșia Gaza, princi
pala organizație a coloniștilor, 
care a avut inițiativa reuniu
nii, a estimat că au fost mai 
mult de 100.000 de participant.

Trei foști Mari rabini ai 
Israelului au chemat la 
această rugăciune - Avraham 
Shapira, considerat mentorul 
spiritual al dreptei naționa
liste, Mordehai Eliyahu și 
Ovadia Yossef, fondatorul și 
liderul Shass, cel mai impor
tant partid ultraortodox.

Duminică, la Zidul Plân
gerii se va comemora dis
trugerea Templului iudaic,

Credincioșii evrei s-au rugat la Zidul Plângerii împotriva retragerii 
israeliene din Gaza (Foto: epa)

fiind convocată o altă impor
tantă reniune a naționaliș
tilor și religioșilor.

Pe de altă parte, cei care se 
împotrivesc evacuării coloniș
tilor din Fâșia Gaza au fost 
chemați de Consiliul Coloni

ilor la o amplă manifestație, 
aseară, la Tel Aviv.

Manifestația va avea loc 
sub sloganul „Jurăm credință 
coloniilor” care urmează să 
fie evacuate în luna septem
brie.

Pe post de 
bombe

Bagdad (MF) - Toate 
părțile implicate în con
flictul din Irak folosesc 
câini, trupele coaliției 
recurgând la serviciile 
lor pentru detectarea 
explozibililor, iar insur
genții pentru amplasa
rea, pe marginea dru
murilor, a bombelor cu 
detonare telecomandată.

Poliția irakiană a a- 
nunțat că insurgenții au 
recurs la câini pentru 
atentatele comise recent 
îa Latifia, la Sud de 
Bagdad, la Baaquba sau 
Kirkuk. Deși în lumea 
islamică există preju
decăți referitoare la 
câini, aceștia fiind con
siderați animale impure, 
chiar și cei mai viru- 
lenți opozanți ai pre
zenței americane în Ira- 
k au criticat utilizarea 
patrupedelor drept aju
toare în război.

în schimb, trupele Sta
telor Unite se bazează pe 
câinii utilitari pentru 
depistarea explozibililor.

Armata americană a 
recurs la câini încă din 
Primul Război Mondial.

Voiculescu către Băsescu
Iranul respinge acuzațiile

Teheran (MF) - Purtătorul de cuvânt al 
Ministerului iranian al afacerilor Externe, 
Hamid Reza Assefi, a respins, miercuri, 
acuzațiile secretarului american al 
Apărării, Donald Rumsfeld, referitoare la 
prezența în Irak a unor arme provenind din 
Iran.

„Liderii americani sunt sub presiunea 
opiniei publice internaționale, regionale și 
a poporului musulman irakian și, pentru 
a-și justifica eșecurile, inventează un ina
mic fictiv”, a declarat Assefi.

„Arme provenind, fără nici o îndoială, 
din Iran au fost descoperite în Irak”, a 
declarat, marți, Rumsfeld. Ministrul ira
kian de Interne, Bayane Baqer Sulagh, a 
anunțat, miercuri, că au avut loc incidente 
minore la frontiera cu Iranul.

„în primul dintre incidente, un ofițer și 
un vameș, ambii iranieni, au efectuat o 
incursiune, cu o motocicletă, pe o porțiune 
de 1.000 de metri în interiorul teritoriului 
irakian. Aceștia au fost arestați pentru a 
fi interogați”, a declarat ministrul.

■ Liderul PC îi cere 
președintelui să facă 
public numele ziaristului 
care l-a amenințat.

București (MF) - Liderul 
Partidului Conservator, Dan 
Voiculescu, i-a trimis o scri
soare președintelui Traian 
Băsescu, în care îi cere aces
tuia să facă public numele 
ziaristului care l-a amenințat, 
a anunțat ieri purtătorul de 
cuvânt al PC, Bogdan Ciucă.

în acest document, distri
buit presei, Voiculescu spune 
că a luat act cu surprindere 
de declarația șefului statului, 
făcută la postul public de 
radio, conform căreia „s-a a- 
juns până acolo încât un zia
rist își permite să sune la 
președintele României (...)”.

El îi solicită șefului statu
lui să facă public numele

„celui care și-a permis un ast
fel de gest reprobabil și să 
ceară instituțiilor statului să- 
și facă datoria în acest caz”.

„Vă atrag atenția respectu
os că, păstrând sub tăcere 
numele celui care v-a sunat și 
v-a amenințat, aruncați o 
umbră nemeritată de neîn
credere asupra întregii prese 
românești. Totodată, într-o 
astfel de situație, opinia pu
blică ar putea să creadă că de 
cel pe care l-ați caracterizat 
a fi «un ziarist care avea 
acces la mine de multă 
vreme» vă leagă lucruri care 
nu pot fi făcute publice”, mai 
spune Voiculescu.

Președintele Traian Băses
cu a afirmat, luni, că un 
ziarist care „avea acces” la el, 
de multă vreme, și-a „permis” 
în ziua în care Parchetul 
ancheta „un oarecare perso
naj” să sune și să amenințe.

Siițli irakieni au organizat ieri Un marș comemora
tiv, la doi ani de la moartea clericului lor, Mohammed 
Baqir al-Hakim, în orașul sfânt Najaf. (Foto: epa)

PSD nu e pregătit să guverneze
Deva (MF) - Președintele 

PSD, Mircea Geoană, a de
clarat, ieri, într-o conferință 
de presă la Deva, că partidul 
pe care îl conduce nu este deo
camdată pregătit să guverneze 
din nou și că mai întâi trebuie 
să scape de elementele corupte 
din partid. „Nu suntem, însă,

pregătiți să guvernăm din 
nou. PSD nu este, deocamdată, 
o alternativă la actuala putere. 
Trebuie să facem curățenie în 
partid mai întâi. Să scăpăm de _ 
elementele corupte, deoarece'? 
acest lucru atârnă ca un bolo
van de partid”, a declarat 
Geoană.
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• Zilele Simeriei. între 13 și 15 august, la 
Simeria se derulează "Zilele orașului". în pro
gram sunt cuprinse: Festivalul berii, în 13 
august, o discotecă, iar duminică va fi 
deschis Concursul „Cântecele Streiului". Luni 
va avea loc un recital extraordinar cu partici
parea lui Ducu Bertzi și a trupei Iris. (C.T.)

■ • Siderurgiștii. în zilele de 13 - 15 august
? 2005, la „Casa Albă" din Cinciș, se vor deru

la Zilele Siderurgiștilor. Organizate de sindi
catul reprezentativ și de patronat, manifestă
rile cuprinse în programul serbărilor se 
anunță atractive oferind antren și bună dis
poziție invitaților. (S.B.)

Găsit mort, după patru zile
Deva (M.T.) - Un bătrân din Deva a zăcut 

mort 4 zile în apartamentul său de pe Aleea 
Armatei, până când mirosul cumplit i-a aler

tat pe vecini. loan 
Lepinzean, de 67 de 
ani, locuia singur, iar 
vecinii susțin că sufer
ea de ciroză și în ulti
ma vreme nu prea 
mai ieșea din casă. 
Vecinii au auzit, 
duminică seară, geme
tele bărbatului, dar nu 
au bătut la ușă, pen
tru că nu deschidea 
nimănui, era o per
soană foarte retrasă. 
După 3 zile, din 
apartament ieșea un 
miros îngrozitor, iar

bărbatul nu mai ieșise din casă. Acest lucru 
i-a determinat pe vecini să anunțe Poliția, 
miercuri seară.

Apartamentul 
bătrânului

Vecinii în alertă
„A fost pe aici un polițist, în jurul orei 

21:00, și ne-a spus că o să se întoarcă mâine 
dimineață (ieri, n.r.). Nu știu de ce a durat 
atât de mult până să intervină, timp în care 
noi a.țrebuit să suportăm miaipHâ- și focarul, 
de infecție. Dimineață, au venit-cei'Se la 
Medicină Legală și au spart ușa, găsindu-1 
pe bătrân mort lângă baie. Era plin de sânge 
peste tot. După ce au plecat, ușa a rămas 
larg deschisă, iar sângele era peste tot pe 
scară. A trebuit să dezinfectăm cât am putut 
și să închidem ușa, pentru că bătrânul nu 
mai are pe nimeni. A venit și un anume 
domn Ciobănel, care ne-a spus foarte sec 
că el este noul proprietar. Știu că au făcut 
niște acte prin care acest bărbat trebuia să 
îl întrețină pe bătrân, iar după ce moare 
apartamentul să-i rămână acestuia. Le
pinzean avea datorii foarte mari la între
ținere, aproape 90 de milioane de lei, iar 
gazul și energia electrică i-au fost tăiate. A 
fost căsătorit, iar soția lui a murit în urmă 
cu 15 ani și nu a avut copii”, susțin vecinii.

Caricatură de Liviu Stănilă

Va fi bătaie pe compensate!
■ Bugetul lunar acor
dat farmaciilor s-a 
redus la jumătate, adi
că 13 miliarde de lei.

Ina Jurcone
iaa.jurcone@informmedia.ro

Deva - Farmaciile pena
lizate de CJAS Hunedoara vor 
primi în medie trei puncte 
mai puțin, fiecare punct în
semnând nu mai puțin de 122 
de milioane de lei, fonduri 
pentru compensate și gratu
ite. în această situație sunt 17 
farmacii, din care 3 Deva, 5 
Hunedoara și una Petroșani. 
Banii care trebuiau să le 
revină vor fi redistribuiți 
celorlalte farmacii. „Dacă 
după primele măsuri luate de 
noi, farmaciile nu-și vor 
respecta angajamentele, Casa 
va rezilia contractele cu aces
tea. Practic, nu vor mai pri-

Este posibil ca medicamentele compensate să se epuizeze în primele zile ale lunii (Foto: Traian Mânu)

mi bani pentru decontarea 
medicamentelor compensate 
și gratuite. în plus, Casa va 
obliga farmaciile să acorde 
compensatele și gratuitele pe 
principiul “primul venit, 
primul servit” până la ter

minarea fondului. Vom face 
controale permanent, iar far
maciile sunt obligate să ne 
prezinte situația cheltuielilor 
de două ori pe lună”, declară 
directorul casei, Victor Leu.

Județul Hunedoara are alo

cate până la finele anului 68 
de miliarde de lei pentru 
medicamente compensate și 
gratuite. „Este posibil ca în 
primele zile ale fiecărei luni, 
lumea să producă aglomerație 
la farmacii”, mai spune Leu.

Patron mai presus de lege?
■ 21 de angajate de la 
Amcosid protestează 
împotriva modului în 
care sunt concediate.

Tiberiu Stroia
tiberiu.straia@informmedia.ro

Hunedoara - Povestea so
cietății Amcosid începe în 
2003 când, în urma priva
tizării, Toma Petrică achiziți
onează pachetul majoritar de 
acțiuni. Atunci, conducerea
societății
clauze contractuale’prihtrB^- 
care și aceea în care, în cazul 
unor concedieri colective,

patronul se angajează să 
plătească salarii compen
satorii.
Contract reziliat

Și totuși lucrurile nu se 
întâmplă conform contractu
lui. Și asta deoarece Toma 
Petrică, administratorul soci
etății, hotărăște să concedieze 
21 dintre ângajate fără să țină 
cont de contractul semnat în 
urmă cu doi ani. „Secția la 
care lucrăm a pierdut con
tractul cu Mittal Steel. Noi ne 

de cântărirea fierului 
Btra în combinat. Nu 

știm motivul pentru care 
acest contract a fost reziliat.

Patronul ne înjură ca la ușa 
cortului, ne numește „turmă” 
și susține că nu ne va plăti 
nici un ban. Cineva trebuie 
să ne ajute, pentru că am 
ajuns bătaia de joc a admi
nistratorului”, susține Mogoș 
Eleonora, angajată Amcosid.

Protestatarele Amcosid

Pro-aderare
Deva (I.J.) - Caravana 

Ocupării va demara în 
toată țara în perioada 15 
-19 august și este desti
nată integrării comu
nității rome în muncă. 
Acțiunea este organizată 
de AJOFM Hunedoara în 
perspectiva îndeplinirii 
planului de aderare la 
UE și se va desfășura 
acolo unde exista comu
nități mari de romi. 
„Programul va cuprinde 
un număr de 700 de romi 
din tot județul”, declară 
Vasile Iorgovan, director 
AJOFM Hunedoara.

Trofeul Kogaion - XV
Deva (S.B.) - Astăzi, în 

localitatea Mada Qud. Hune
doara) din Munții Metaliferi 
vor fi deschise porțile celei 
de-a XV-a ediții a concursului 
„Trofeul Kogaion”, organizată 
de Asociația cu același nume 
din Orăștie. Vor participa, în 
zilele de 12 - 14 august, peste

Cercetări la final
Orăștie (R.I.) - Astăzi s-a 

încheiat campania arheolo
gică organizată pe Platoul 
Rompoș, în apropiere de 
Orăștie, care s-a derulat pe 
parcursul a 5 săptămâni. 
„Campania din 2005 a fost 
una fructuoasă, atât în ceea 
ce privește momentul locuirii 
preistorice, așezare aparți
nând culturii Turdaș, prin 
cercetarea unor locuințe de 
suprafață, cât și prin 
descoperirile din necropola 
medievală timpurie”, spune 
Mihai Găstăian, cercetător 
științific la muzeul orăștian. 
„Până în prezent au fost 
descoperite 67 de morminte 
pe acest șantier care va con
tinua să fie cercetat și în 
viitor de către studenții și 
cercetătorii Universității „Lu
cian Blaga” din Sibiu”.

100 de Membri ai cluburilor 
de turism montan din întrea
ga țară ce vor concura pe 
diverse probe de cultură ge
nerală cât și la o întrecere pe 
traseu montan. Ei vor trebui 
să demonstreze îndemânarea 
în teren și să realizeze timpul 
cel mai scurt posibil.

jentie de publicitate

o companie puternică și în continuă dezvoltare, din 
domeniul importului, comercializării și distribuției 
de produse de larg consum și al telefoniei mobile

ANGAJEAZĂ
REFERENT VÂNZĂRI 

GSM

CERINȚE:
- noțiuni de contabilitate primară
- cunoștințe de operare pe calculator (EXCEL, 
WORD, INTERNET)
- abilități de comunicare, organizare și spirit de 
echipă
- eficiență, perseverență, seriozitate, 
responsabilitate
- experiență pe post similar (asistent vânzări, 
control stocuri, gestiune) minim 12 luni.

SE OFERĂ:
- pachet salarial motivant și multiple beneficii
- posibilitatea de a lucra într-o echipă tânără, într-un 
mediu modem, profesional și în plină dezvoltare

Persoanele care îndeplinesc cerințele de mai sus și doresc să-și depună 
candidatura pentru postul scos la concurs sunt rugate să trimită până cel 
târziu în 18/08/2005 CV-ul cu fotografie și scrisoarea de intenție în caie 

să se menționeze postul solicitat (prin poștă, fax sau e-mail) la:

Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37, telefon: 0254.222.999, 
fax: 0254.206.291, e-mail office@quasar.ro

Informații suplimentare despre compania noastră puteți 
obține accesând site al www.quasar.ro

mailto:iaa.jurcone@informmedia.ro
mailto:tiberiu.straia@informmedia.ro
mailto:office@quasar.ro
http://www.quasar.ro
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490 Î.Hr. - Bătălia de ta Marathon. Atenienii conduși de 
Mlkfatti au înfrânt armata persanăa M Bata I.
1816 - S-a născut Ion Ghica, om politic, prozator și eco
nomist, unul dintre fondatorii ssctetaii-.Erija", .gatak 
pal la Rotați le-ta IfM. Be art' tata ta aMtaa 
și prim-ministru (m.U 7)
1714 - A murit Ana Stuart a Angliei, regină a Angliei, 
Scoției și irlandei (1702 - 1714). A unit Scoția cu Anglia 
formând MareaBritanle (I»), (n. 1665) ’
1933 - A murit Alexandru Philippide, lingvist și filolog 
(n.1859).
1955 - A murit Thomas Mann, scriitor german (n.1875). 
Premiul Notei în 1929.

Calendar religios
12 august - Pomenirea Sfinților Mucenici 

Fotie și Anichit.

Deva (S.B.) - Acești sfinți au trăit și 
pătimit în vremea împăratului Dioclețian. 
Sfântul Fotie era nepot al Sfântului Anichit. 
Dioclețian era împotriva creștinilor, având 
o mulțime de unelte de chinuri, cu care se 
lăuda că-i va chinui. Fiind de față, Sfântul 
mucenic Anichit și-a mărturisit cu în
drăzneală credința. A fost bătut până i s-a 
rupt carnea și i se vedeau oasele. După 
aceea au dat drumul unui leu, de care sfân
tul s-a speriat. Dar leul se arăta mai blând 
decât o oaie, și ștergea cu piciorul sudoarea 
de pe obrazul sfântului. Mucenicul s-a rugat 
lui Dumnezeu și pământul s-a cutremurat. 
A căzut idolul lui Iraclie și s-a făcut praf și 
s-a prăbușit și o parte a cetății Nicomidiei. 
Pentru asta a fost chinuit mult, dar ră
mânând nevătămat, nepotul său Fotie a aler
gat la sfânt. împăratul a poruncit ca amân
doi să fie chinuiți în toate chipurile până 
ce vor muri. După multe chinuri, cei doi 
sfinți au fost băgați într-un cuptor cu foc, 
dar când au fost scoși erau întregi.

21 apr.-20 mai

Energie electrică
Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice: :
08.30-15.00 Simeria, Str. I. L. Caragiale, bl. 5,6, 8 ,

Gaz metan_________________________________________
Nu se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva.

Apă_____________ ___________ _______________ - .
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

Soluția Integramel din numărul 
precedent: S-A-N-T- MEN

ESTREL - RAZA - ERA - VENI - 

CANT - NI - TOL- I - LA - 

SOLEMN - DOINA - EA - CERC 

- CON - U - BUF - HUO - BP - 

IAD - ED - US - DUETE - APO- 

LO - ANI - OZONA - ARIE

I

J 
I

t 
I

I

I

I

I 
t

7M Jurnalul TVR. Sport
Meteo

7:15 Ecouri 
Q din trecut

745 Cind minute 
de cultură

8:00 Portul 
H miracolelor

8:50 Miss World 
România

9X» Sănătate 
pentru toți

930 Teleshopping 
KMJO Justiție militară 
11:00 Fefctty 
11:55 Euro - Dispecer 
1230 Zestrea 

românilor 
13:00 Stideții 
1330 Desene animate: Boo 
14XX) Jurnalul TVR Sport 

Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 Ecouri din trecut (r) 
1530 Tribuia partidelor par

lamentare 
16:00 Debut 50 plus 
17X30 Dinoolo de hartă 
1730 Interes general 
19KX) Jumaiu TVR. Sport.

Meteo

i

i

t

7.-00 Știrile PRO TV Ce se- 
ntâmplă, doctore ?

9:15 Tânăr șl neMnlștit. Cir.
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

10:15 Destine răscumpărate 
11:15 Tu ești, tu câștigll 
12:15 De râsul lunii 
13M Știrile PRO TV 
1345 De râsul lumii 
14:15 Niciodată să nu spui
0 niciodată (dramă, SUA 

1995) Cu: Deidre Hali, 
Daniel Hugh Kelly, Eve 
Gordon. Realizat după 
un scenariu de Nancey 
Silvers, filmul prezintă 
<x “*st< adevărată a 
inarăgitei actrițe ameri- ; 
.. . . J_ . • » {

I 
I 
i

T 
t

cane Deidre Hali
16:00 Tânăr și neliniștit Cu: 
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom 

17X30 Știrile PRO TV 
1745 Tu ești tucâșdgll 
18:55 Știrile Sportive 
19d» Știrile PRO TV Sport 

Vremea

l

I
I
I

» 
t
I
i
f

I TVRÎ. ■

O schimbare în viața dv apare cu o moștenire. Cooperați 
bine cu noii «tegl și vedeți fă atmosferă poate fi calmă 
la serviciu.

Neînțelegerile în anturaj le prowacă cineva care minte. 
Până nu e descoperit vinovatul, e bine să nu faceți pe 
detectivul.

21 mai-20 Iun.____ ;___ _ __ _ ___________ _____ . __
Sunteți manipulat de cineva care pare inocent, pentru a 
ajunge la informații la care ați avut acces. Aveți de-a face 
cu lume care minte.

21 iun.-20 iul.
Vă rezolvați toate problemele familiale foarte original. Mai 
aveți multe datorii morale, pe care ar fi Bine să nu le 
uitați din nou.

...»

21 iul.-20 aug.
Primiți o veste ce vă bucură nespus, dar nu știți dacă vă 
puteți încrede în ea. Nu luați nici o decizie până nu e con
firmată.

I

21 aug.-20 sept.
E momentul să vă puneți la punct corespondența, să reîn- 
noiți relațiile cu anumite persoane. Ar fi Bine sâ vă recreați

21 sept.-20 oct.___________________
Nu neglijați detaliile pentru a termina ce v-ați propus 
Studiați bine lucrurile, nu vă lisați perturbat de un colec 
devenit adversar.

21 iocl.-20 nov^..... _____ __________ _ ■ _______
Dacă reușiți să faceți drumul propus, dacă nu intervine ceva 
în ultima clipă, vă simțiți excelent. O veste vă uimește.

21 HM.-2S dtec._ ___________ '________ ____ - ■

Un adevărat risipitor. Chiar dacă banii nu sunt suficienți, 
cumpărați lucruri pentru frumusețea nu pentru utilitatea 
lor.

21 dec.-20 ian,

<

8
I

L -

Sunteți voios. Vă întâmpină interlocutori agreabili, poate ,. 
prindeți oportunități financiare. Adică, prindeți doi iepuri j ș 
dintr-o dată.

21 itaț ________••_______ i_______

■
 Trebuie să acționați mai cu interes ca să obțineți informații 

recente. Pentru că e implicată și o persoană dubioasă, 
■;fenimțațF.~'",'r-’' * >*4*

>

2Tfebr-20
Temperamentul șl spiritul dv viu vă atrag o mulțime de 
admiratori. Profltațil Nu încercați să vă ascundeți în umbra 
altora.

2090 Incredulul
13 Hlfk (aventuri, SUA 

1989) Cu: Bill Bixby, 
Lou Ferrigno, Barbara 
Tarbuck, Anna Katerina, 
în timpul unui experi
ment în care 
David Banner s-ar fi 
putut salva de Hulk, el 
descoperă că este spi
onat de frumoasa 
Jasmin.

2295 Starhunter 
MB! Jurnalul TVR

Sport. 
Meteo 

mi Miss
iu România

2335 Zabriskie Point (dramă, 
1ȘȘUA 1970) Cu: Mark

S Frechette, Daria Halprin, 
Paul Fix.

140 Stele de...5 stele (r) 
233Jurnalul TVR Sport 
-: leteo (r)
S Cauză și efect 2

(honor, SUA 2001, t)

1
t

i

13 {acțiune, SUA 1998) 
, Cu: Mărit Dacascos, 

Kylie Travis, Alan 
’ Scarfe. Lute Kovak 

(Mark Dacascos) face 
. parte dintr-o banda de 

asasini plătiți. Ei reu
șesc un lucru aproape 
imposibil: să se infiltre
ze în interiorul CIA-ului. 
în momentul în care 
unul dintre colegii lui e 

' ucis la ordinal șefului, 
. Luke își dă seama că și 

viata lui atârnă de o
; șimplă decizie și deci

de, până nu e mai târ
ziu, să șe facă dispărut 

2390 Vacantă de coșmar
13 (thriller, SUA 2001) 

18MH coperte perfectă 
j-lgreluare)

’ MB Vacanță de coșmar (1) 
■ Chestiunea zilei (r)

Bucătăria U Radu (1) 
Teo (r)

6:10 m gura

790 Obenrator Sport 
Sanda Nicola

890 în gura presei 
(reluare)

990 Anastasia 
1090 întâmplări

B hazlii 
1030 Concurs 

intncliv 
1200 Dădaca 
1300 Observator 
1345 Cei mi tare 

căn parcare (r) 
sment 

1600 Observator 
1645 Vivere- A băl cu pasi-

Sime
(Italia, 2002). Cu: 
Edoardo Costa, Giorgio • 
Ginex, Edoardo Velo, 
Giudltta Saltarini, Loren
zo Clompi, Donatella 
Pompadur 

1730 Anastasia 
1830 Diverts-Fe«x și Otilea 
1900 Observator Sport 

Meteo. Cu: Alessandra
. Stoicescu șl Lucian 

Mândruță

.MEXIBD. ftl alert (comedie, 

13 România, 1970) Cu: 
j I > fama Caraglu, Puiu 

Călinescu, Dem 
ț: Rădulescu, Jean Con

stantin, Sebastian Papa- 
' fani, lurie Darie, Vasilica 

Tastaman, Ion Besoiu. 
'Brigcida Diverse e 
prezentă la apel I De 
data aceasta vor urinări 
hoți de tablouri, falsifi
catori de bani și false 
văduve. Coincidenta 
face ca vechii lor dienți 
să fie din nou implicați. 

2230 Diverts-Fe«x și Otilea

Oai Datwinl Emisiune 
zi : de divertisment
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690 Pierduțl în America
13 (Comedie, SUA 1985) 

Cu: Albert Brooks, Julie 
Hagerty, Maggie 
Roswell, Michael 
Greene, Tom Tarpey, 
Tina Kincaid

735 Executorii (Comedie, 
Ol Franța, 2000) Cu: 

Dominique Guillo, 
Daniel Prtvost 

9:15 Blestemul piratului 
13 (Aventuri, SUA 2001) 

Cu: Thomas lan Griffith 
10:50 Chipul de la fereastră 

•3 (Dramă, Mare Britanie, 
2003) 

12^40 Hope Springs (Come- 
13 die, Marea Britanie, 

2003) Cu: Colin Firțh, 
Heather Graham, Min
nie Driver

14:15 Arflo, dar rămân cu tine 
«(Comedie, SUA 2004) 

1690 Epoca de Gheată (Ani- 
lămație, SUA 2002) Voci: 

Ray Romano
1720 Totul despre Schmidt 

«(Comedie, SUA 2002) 
1930 dneme, dnema, dne- 

Sma Episodul 33

2090 Duplex (Comedie, 
’UA 003) Cu: Eileen 
Essell, Ben Stiller, Drew 
Barrymore, Harvey 

s ‘ Fiersten.
2130 Identitate (Horror, SUA 

.-132003) Cu: Ray Liotta, 
~ John Cusack, Amanda 

Peet John Hawkes, 
p Alfred Molina

HM Orașul zeilor (Dramă, 
ISBrazilia, 2002) Cu: 

i Alexandre Rodrigues, 
Leandro Firmino, Phe- 

< • lipe Haagensen, Dou
glas Silva, Seu Jorge, 

lanuel Machado
1:10 Restaurantul (Comedie, 
I3SUA 2000) Cu: Aman

da Aardsma, Raquel 
Baldwin, Luis Guzmăn, 

i Stephen Baldwin, 
Michael Rooter, David 
Herman, Ben

i t., Shenkman. Cinci prie- 
eni deschid un restau- 

cu bani mafloți

07X30 Sărută-mă, prostulel (s) 
08X30 Teleshopping 0830 Fiica 
oceanului (s) 09:00 Rebelii 
(s)10X30 Tonomatul de vacantă 
1130 Cinci minute de cultură 
1145 Pasiuni (s) 1235 EURO 
Dispecer12:40 Verdict: crimăl 
(s) 13:30 Teleshopping 14:00 
Desene animate 1430 Fiica 
oceanului (s) 15:00 împreună 
în Europa 16:00 Călătorii de 
suflet (d) 16:35 Sabrina (s) 
17:00 Volei pe plajă: Campi- 

< onatul Balcanic Mamaia 2005
(live) 19:00 Auto Club 1930 
Atletism: Campionatele Mon
diale la Helsinki (live) 2045 
Jurnalul TVR 21100 Festivalul 
Callatis 2005. Europa Top Hit 
(live) 23:30 Atletism: Campi
onatele Mondiale la Helsinki 
(live) 0030 Club Callatis 2005 
02X30 Bani de-a gata (comedie, 
Canada, 1998)

08X30 ppii c 335 Sun- 
> set Beach (s) 09:25 Dragoste

și putere (s) 10riX) Kensky Show 
11:00 Monica 12X35 Teleshop- 

j ping 1235 Bani la greu 1330 
< Teleshopping 14:00 Sunset

Beach (s) 1590 Dragoste și put- 
j ere (s) 1690 Mutant x (s) 16:55 
( News radio (s) 1730 Cash Taxi 
i (r) 1890 Focus 19:00 Docu

mentar 2090 Dincolo de limite 
! 21:00 Vindecări miraculoase 
» 2290 Cash Taxi 2230 Trăsniți 
J în NATO 2390 Vorbe de alint 
! (dramă, SUA, 1983) 01:00 
î Mutant X(s) 0290 Focus 0390 
* Bani la greu

0790 Jesus (s, r) 08:15 
Culoarea păcatului (s, r) 09:15
Mama vitregă (s, r) 10:10 Ani- 

‘ ta (s, rj 11:15 Anita (s, r) 12:15 
( Amazoana (s) 13:15 Valenti

na, grăsuța mea frumoasă (s) 
I 14:15 Legături de familie (s) 
: 1530 Jesus (s) 1630 Luna (s)

17:30 Poveștiri adevărate -
Emisiune cu povești reale 1895 

t Vremea de Acasă 18:10 Pariul 
* Iubirii (s) 2090 Mama vitregă 
< (s) 21100 Ciocolată cu piper (s)

22:00 Culoarea păcatului (s)
00:00 Legături de familie (s) 

i 0190 Poveștiri adevărate (s, r)
0130 Ciocolată cu piper (s)

06.30-07.00 Observator -
Deva (r) 

1630-1645 Știri locale

ONE TV DEVA

i 
J

i

PRO CINEMA
s 13:00 Surorile (s, r) 14X30 Baț- 

man (d.a) 1445 Teleshopping 
; 15X30 Misterele Planetei Albas- 
j trea (d) 1545 Teleshopping 

16:00 Furia naturii (d) 1630 
s ProMotor 17:00 Pleasantville 
i (comedie, SUA, 1998) 19:00 
! Surorile (s) 20XX) Omul invizibil 
! (s) 22:00 Satelitul corupției (SF, 

SUA 1981) 0030 Omul invizibil
i (s, r) 02:00 Satelitul corupției 

(SF, SUA, 1981, r) Cu: Sean
> Connery, Peter Boyle

____ M1
1 14:05 Magazine teritoriale

15X30 Imagini de viată (s) 1535 
J Vară aventuroasă (s) 163012+ 

'1 16:55 Telesport: CM de Atle- 
\ tism 1730 încântare (s) 1830 
\ Știri 1835 Știri economice

1845 Știri regionale 19:00 
Povești 1940 Hotelul inimilor 

. (s) 2030 Știri, meteo, sport 
ț 21X35 Familia Thibault (Franța, 
s episodul 2). Cu: Jean Yanne 
\ 22:00 Momente vesele 22:15 
1 Fâșia moartă (SUA/Canada) 
\ 23X30 Vineri seara 2330 Casa 
< culturii 24fi0 Concerte pe vapor

NAȚIONAL I 
l 
I

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă 

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-2090 Emisiuni infor-
mathiA

07:00 Programul de știri N24 
i 10:00 Teleshopping 11:00

Naționala de bere. Batalionul 
distractionar (r) 1290 Teleshop- 

( ping 1390 Rebeca (s) Cu: Mar- 
! iana Seoane, Ricardo Alamo, 
‘ Pablo Montero, Victor Cămara. 
• 1430 Detectivi în Paradis (s) 
; 1530 Mr. Bean (s) 1630 Rebe- 
; ca (s) 1730 Pariul N24 1890 
l Echipa de investigații 1830 24 

de ore la National TV 20:00 
Fotbal: FCM Bacău - Poli 

t Timișoara (live) 22:00 Pre- 
! moniții (thriller, SUA 1997) Cu: 
I Kristin Davis 0090 Naționalul 
1 la miezul nopții

07:00 Ajută-te singuri 07:25 
Bună dimineața, Ungaria! 
0755 Mokka 1090 Sodă - joc 
telefonic 11:10 Teleshop 1245 
Commando-ul vânător de ani
male (f) 1530 Joc 1625 

’ Călărite iubirii (s) 1730 Vaporul 
i dragostei |s' 18:30 Anita (s)

1930 Știri, meteo 2090 Pri
eteni buni (s) 2030Activ (mag
azin) 21:15 Cabaret Sas - Fan^ 
toma Teatrului Microscop 2295 

• Escortă de onoare (comedie- 
! acțiune, SUA, 1994). Cu: Tom 
î Berenger, Erika Eleniak, William 
> McNamara, Gary Busey, Crispin 
j Glover 2490 Kevin Și Perry 
•> (comedie, Anglia, 2000)

07:00 Viafa dimineața 0990 
Verissimo 1090 Lumea căiților 
10:15 Valurile Dunării (dramă, 
România, 1959, r) 12:15 Cal
endar ecumenic 13:05 Euro- 

: maxx 13:55 Fan X1350 Jet Set 
\ 1490 Teleshopping 1430 Ma

pamond creștin 1590 Telesho
pping 1550 Calea, adevărul și 
viața (r) 1790 Vis de vacantă. 
Emisiune de turism 1730 Pasul 
Fortunei 19:00 Știrile B1 TV 
19:20 Charlie Lawrence, un 
hâios pe dos (s) 2090 Colierul 
deturcoaze 2290 Trenul vieții 
2345 Ediția de noapte 0090 
Bartolomeu (părțile I, II)

HALLMARK
15:15 Realitatea medicală 1690 
Realitatea de la 16:00 1645 
Filiere 1790 Realitatea de la 
179017:15 Audiența în direct 
- Carmen Toma 18:00 Reali
tatea de la 1890 1845 Filiere 
1990 Realitatea de la 19:00 
19:15 Trebuie să știil - Răzvan 
Dumitrescu 2090 Realitatea de 
la 20:00 20:15 100% - Robert 
Turcescu 2190 Realitatea de la 
21:002145Fillere2290Real- 
itateadela22:00 22:15Dines- 
cu 2390 Realitatea de la 23:00 

j 23:15 Leul greu - D.Apostol &
C. Popa 0090 Realitatea de la 

i 00:00 0045 Filiere

I 
i

l 
î
|.

I 
I

î
I
I
I

î 
i 
! 
I 
I 
î
5 
i
I

12.00 O femeie obișnuită 
(dramă, SUA 1990) 

1490 Fiicele lui McLeod (s) 
1445 Ostatic pentru o zi 

(comedie, SUA 1994) 
1630 Crimă fără con

damnare (suspans, 
SUA 2004)

18.15 Farmecul zilelor 
obișnuite (dramă, 
SUA 1999)

2090 Fiicele lui McLeod (s) 
2190 Alături de sora mea ' 

(dramă, SUA 2005)
2245 Jordan (s)
2345 Scandalul Sally Kern

ings (II) (dramă, SUA 
2000)

0130 Țara mea (dramă, 
SUA 1998)14.00 Mi
tul lui Midie

1690 Construcții din fiare
vechi, Curse subma
rine

1790 Motociclete ameri
cane, Motocicleta 
meseriașă 2 

1890 Povestea OZN-urilon 
Mit sau realitate 

1990 Tehnologie extremă, 
Vase-container 

2190 Căutători secreți de 
OZN-uri din Anglia 

2290 Campionatul mondial 
al constructorilor de 
motociclete

2390 Curse
0090 Motociclete americane 
0190 Discovery despre Sex
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Arte găzduiește expoziția 
de pictură și fotografie 
„S.O.S. Castelul". Lucrările 
sunt realizate de studenții 
participant la Universitatea 
de Vară ce se derulează, în 
acest an, la Petroșani și 
Hunedoara.

Deva: Galeria de Artă „For
ma". Expoziția retrospec
tivă „Ernest Kovacs și ele
vii săi, după 30 de ani". Pe 
simezele galeriei devene 
sunt expuse lucrări de pic
tură, sculptură, tapiserie, 
grafică, ceramică, sticlă, 
icoane, proiecte arhitec
turale etc.
Orăștie: Galeria de Artă. 
Expoziție de pictură Mircea 
Zdrenghea.

Cule
Librăria „Nimbus 2003"- 
Deva, bd. Decebal, bl. 15, 
parter, oferă noutăți edi
toriale cititorilor mici și 
mari:
- „Călătorie la capătul 
nopții", semnat de Louis- 
Ferdinand Celine, e o tra
ducere din limba franceză 
apărută la Ed. Nemira. 
Despre eroul metaforic al 
cărții se spune că e „un 
biet om aflat veșnic pe 
drumuri și situat undeva 

tre Chaplin și Kafka".
Joto: 2742)

- în Colecția „Nautilus" a 
aceleiași edituri a apărut 
„Xenocid", de Orson Scott 
Card. După o decizie 
împovărătoare pentru 
umanitate, pare inevitabilă 
distrugerea planetei Lusi
tania, unde oameni și 
„purceluși” trăiesc în pace. 
Dar toate navele dispar 
fără urmă. De același 
autor: „Jocul lui Ender", 
„Vorbitor în lumea 
morților".

Magazinul „Cip Audio 
Video, Film* Deva Ulpia 
Shopping Center, etaj 1, 
deschis inclusiv duminica 
până la amiază.
Cele mai noi și căutate CD- 
uri cu muzică pentru toate 
gusturile. Fanii Bon Jovi se 
pot delecta ascultând 
ultimele apariții din ma
gazinele de specialitate 
pregătite sub forma unui 
album ce cuprinde patru 
CD-uri și un DVD, însoțite 
de o biografie scrisă a 
artistului.

Casetele cu filme de ultimă 
oră se pot achiziționa sau 
închiria pentru ca timpul 
liber să fie petrecut con- 
fortant, după alegerea 
fiecăruia, indiferent de 
vârstă. Există filme re
cente, pentru toate vâr
stele.

Deva, Cinema „Patria". în 
luna august 2005 este 
închis.
Hunedoara, Cinema „Fla
căra" - închis.

PsiCMll

Deva. în Parcul „Cetății" 
puteți petrece clipe de 
destindere în mijlocul 

naturii și, dacă vremea 
permite, reprezintă un pre
ambul al unei drumeții 
până la ruinele Cetății, 
monument istoric, Pentru 
a vizita Cetatea Devei se 
poate urca cu telecabina 
de la poalele monumentu
lui istoric. Stația de plecare 
este lângă Stadionul 
„Cetate".
Simerla. Parcul Dendro- 
logic, cel mai vechi parc 
științific din țâră, este 
spațiul cel mai adecvat 
pentru o destindere totală. 
Parcul Simeriei oferă splen
doarea verii.

Hunedoara. Stadionul 
„Michael Klein".
Duminică, 14 august, ora 
11.00: Prezentarea Lotului 
„Corvinul". Va fi urmată de 
un meci amical susținut de 
echipele Corvinul 1980 - 
Corvinul 2005.
Deva. Sala Sporturilor

Deva oferă celor ce vor să 
practice tenisul de masă 
sau jocuri de sală, spre 
închiriere, teren de sport în 
sală - preț 1 mii. lei ora șl 
masă de tenis cu accesori
ile necesare practicării 
acestui sport la prețul de 
100 mii lei ora pentru 
adulți și 50 mii lei ora pen
tru copii. Programul de 
week-end al Sălii Spor
turilor: 9.00 - 20.00.
(foto bazin de înot - exis
tentă)
Hunedoara. Bazinul de 
înot. Zilnic: 10.00 - 12.00; 
sâmbătă: 09.00 - 13.00; 
14.30 - 22.00; duminică: 
09.00 - 14.00. Costuri: 
60.000 lei - adulți; 30.000 
lei - copii, studenți, mili
tari.
Noul Baza sportivă „Real- 
sport" din zona Stadion 
Cetate din Deva. Destinată 
amatorilor de fotbal, baza 
oferă condiții speciale pen
tru petrecerea timpului 
liber într-un mod sănătos.

Facilitățile oferite: 2 
terenuri cu gazon artificial, 
pentru minifotbal, echi
pate integral; sală de ae
robic; instalație de noc
turnă; vestiare și dușuri; 
terasă și bar ce pot fi 
închiriate la prețuri con
venabile.

Ștranduri

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

week-end: terasă, terenuri 
de sport și asigurarea 
materialului folosit pentru 
plajă.
La Geoagiu, de asemenea, 
puteți petrece un week
end de neuitat, pentru că 
stațiunea oferă diverse 
forme de relaxare.

„Supreme Club", din Deva, 
b-dul N. Bălcescu, bl. 12A 
- parter, oferă zilnic, între 
orele 9.00 - 2.00, dis
tracție cu ruleta electroni
că, aer condiționat și ven
tilație, cea mai savuroasă 
cafea și satisfacție deplină. 
Rezervări: 0254/221220.
„Aristocrat* - club de 
noapte cu locații în Deva, 
Str. Pescărușului, nr. 42 și 
Simeria, str. Gheorghe 
Doja, nr. 39. Tel. 004 
1723121382

Sarmizegetusa. Pensiunea 
Venus (două margarete) se 
află în frumoasa Țară a 
Hațegului. Este o cabană 
din lemn, construită pe 
două nivele, cu o priveliște 
minunată spre Munții 
Țarcu și Poiana Ruscă. 
Zona este foarte bogată în 
atracții turistice: Parcul 
Național Retezat, Rezer
vația de zimbri, biserici 
monument și castele 
medievale.

ftlhU

Munte. Pentru cei care vor 
să-și petreacă week-end-ul 
sau o perioadă mai 
îndelungată la munte, în

Parâng, la Straja, camerele 
se pot închiria cu sume 
cuprinse între 200,000 și 
300.000 de lei patul, pe 
noapte. Pentru camerele 
cu două paturi și cabină de 
duș, plătiți 300.000 de lei 
patul, iar pentru patru 
paturi în cameră și baie pe 
coridor doar 200.000 de 
lei patul. La „Casa Alpina", 
locul este puțin mai scump 
pe noapte, dar cabana 
este dotată cu încălzire 
centrală, apă caldă la orice 
oră și baie proprie la 
fiecare cameră. Camerele 
cu două paturi se închiri
ază cu 1.200.000 de lei pe 
noapte pentru două per
soane, cu mic-dejun inclus, 
iar cele cu trei paturi cu 
1.500.000 de lei pe 
noapte, trei persoane, tot 
cu mic-dejun. Nici în 
Retezat, la Stânișoăra, 
ofertele de cazare nu 
depășesc 500.000 de lei 
pe loc, în cameră cu două 
paturi. La microcabane 
însă, prețul pe persoană 
este mult mai scăzut. 
Există oferte și pentru Râu 
Mare Retezat, cazare la 
trei locații diferite, 
iar prețurile variază în 
funcție de utilități.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Munca 
Hunedoara

aduce la cunoștința angajatorilor că, potrivit art. 10 din Legea nr. 76/2002 privind sis
temul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței ae muncă cu modificările și 
completările ulterioare, au obligația de a comunica Agenției Județene pentru Ocuparea Forței 
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 vacantorea acestora.

Situația privind locurile de muncă vacante se poate depune și pe e-mail la adresa ocu
pare® aiofnihd.ro pe formularul prevăzut în anexa nr. 1 din Normae metodologice de apR- 
care a legii 76/2002 aprobate prin HG nr. 174/2002, modificate și completate prin HG 
934/2004.

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

Organele de control măsuri active ale A.J.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. (2S334)

Cititorii Cuvântul liber.
Oameni bine 

informați! 
Ziarul familiei tale!

SC LABORATOARELE FARES BIO VITAL SRL ORAȘTIE
angajează

OPERATOARE SECȚIE NOUĂ AMBALARE CEAIURI
Cerințe:- studii medii (minimum 10 clase)
Se oferă:
- pachet salarial motivant 5.500.000 lei net cu bonuri de 

masă incluse li 4ii hdrmei.
■ carte de muncă.
Persoanele interesate pot trimite cererile până la data 

de 30.08.2005 prin fax la numărul 241.942 sau la secretariatul 
societății din Orăștie, Str. Plantelor, nr. 50.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la 
numărul de telefon 247.570, zilnic între orele 7 - 16.

(28414)

Allianz (jh) Țir iac @
Asigurări S.A.

Societatea de asigurări AJIIanz-ȚIrlac Asigurări S.A., parte a Grupului 
Allianz

un leader pe piața mondială a asigurărilor și serviciilor financiare, 
cea mai mare companie de asigurări din România 

selecționează pentru structura de vânzări non life:

DOI INSPECTORI DE ASIGURĂRI ASPIRANȚI
Cerințe:

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

.Oferim:

• Posibilitatea dezvoltării unei cariere 
ihtr-o companie multinațională

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

motlvant

Consiliul de Administrație al SC Agromec Simeria SA, cu sediul In 
Simeria, str. Traian, nr. 104, Inregistratâ la O.R.C. sub nr. J20/1070/1991, CUI 
2150888, în conformitate cu legea si cu actele constitutive ale societâtii, convoacâ 
Adunarea Generalâ Extraordinarâ a acționarilor pentru data de 08.09.2005, 

începând cu ora 10, la adresa: Simeria, str. Biscaria, nr. 136, pentru tați acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la 
data de 20.08.2005, cu următoarea eroine de zi:

1. Aprobarea mutării sediului societâtii fa adresa: Simeria, str. Biscaria, nr. 136, jud. Hunedoara. Modificarea în mod 
corespunzător a art. 3 din Statutul și Contractul de societate astfel: „Sediul societâtii este în România, loc. Simeria, str. 
Biscaria, nr. 136, jud. Hunedoara Sediul societâtii poate fi schimbat Tn alt loc din România pe baza hotârârii adunării 
generale a acționarilor, potrivit legii".

2. Aprobarea retragerii de la tranzacționarea pe piafâ a valorilor mobiliare emise de SC Agromec Simeria SA și 
radierea acestora de la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

3. Aprobarea diminuârii capitalului social, ca urmare a înstrăinării de active.
4. Alegerea noului Consiliu de Administrație.
5. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație.
6. Diverse.
începând cu data de 21.08.2005, documentele, procurile și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea 

de zi a Adunârii Generale Extraordinare se pot consulta la sediul societâtii sau procura contra cost de la societate, ori 
de pe website-ul www.registrulactionarifar.ro.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se poale face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția ad
ministratorilor, pe bazâ de procuri speciale care vor fi depuse la seaiu pânâ în 31.08.2005. Tot pânâ la aceasta data 
vor fi depuse la sediu și candidaturile pentru Consiliul de Administrație. Procurile se întocmesc in trei exemplare, un 
exemplar este pentru acționar, unul pentru reprezentant și un alt exemplar este pentru emitent. Consiliul de Administrație 
propune ca data de înregistrare sâ fie data ae 26.09.2005. în cazul In care nu sunt întrunite condițiile cerule de lege, a 
doua convocare se face pentru data de 09.09.2005, ora 10, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

(28394)

Pentru AGENȚIA DEVA
Așteptăm C.V.-urile dvs. însoțite de o scrisoare de intenție la sediul nostru din: 

Deva, bd. Decebal, bl. 8 mezanin, fax. 0254/ 2 î 9495 sau e-mail : 
deva.hd@allianztiriac.ro

Persoanele selecționate vor fi invitate telefonic pentru interviu.
(27035)

ANUNȚ
Primăria comunei Sălașu de 

Sus anunța organizarea < cn 
cursului pentru ocuparea 

funcției piiblice de condu 
cere de Secretar al comunei

Sălașu de Sus in data de 
05.09.2005, probă scrisă și 

în 06.09.2005 interviu.
Informații suplimentare la 

telefon 779.501 și la sediul 
Primăriei.

S.C. MARSILIA TRANSCOM SRL
TeL 5745-659 522,0788-659 522, Fax: 0259-413 467 «■RJ
Transport Intern și Internațional 3,5-201

CU PLATA UNUI SINGUR SENS
a. www.mani iatranscom.ro^*

Ciută® producători de matariale 
d»(or«nrf kivwterearedMrt 

.uip. trenat rociprt »

WMMMMultatnmKom.ro

• Țigla Marsilia 
Poiotherm • he beton, 

T vai. «merit • Adezivi • Polistiren 
ț‘ asii f.nanta • Riqips. ipios construcțiiTRANSPORLGRATUIT_ _ _ _  _ _ _ _

JLA^OMICIUUL^CUENT^^Î^^^^^^'^I

Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi

?
Cauți ț

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.560,
www.ilmal.ro,slmalOimart.ro

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

tineret
(27672)

CENTRUL PENTRU ÎNVĂJĂMÂNT LA DISTANTĂ

DEVA
AL UNIVERSITĂȚII SPIRU HARET BUCUREȘTI 

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

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

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

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

RECLAME

pare%25c2%25ae_aiofnihd.ro
http://www.registrulactionarifar.ro
mailto:deva.hd@allianztiriac.ro
http://www.mani
WMMMMultatnmKom.ro
slmalOimart.ro


vineri, 12 august 2005 eimW acruunn /«

Atac PSD la actuala Coalițiey• Director nou. Noul director executiv al 
DGFP Hunedoara este Lucian Heiuș. El a fost 
numit de minister în urma concursului 
desfășurat la finele lunii iulie. Lucian Heiuș 
are 39 ani, este căsătorit și a absolvit Institu
tul Politehnic și Facultatea de Științe Eco
nomice din Cluj Napoca. (C.P.)

• Angajament. Angajamentul de mediu al 
județului Hunedoara prevede, printre altele, 
realizarea a 4 stații de sortare și transfer ale 
gunoaielor, a declarat prefectul Cristian 
Vladu. Acest lucru va reduce costurile de 
transport spre deponeurile ecologice 
prevăzute a fi construite în județ. (M.S.)

Proprietarii obligați să-și 
reîmpădureas â terenul

București (C.P.) - Persoanele fizice care 
dețin suprafețe despădurite vor fi obligate 
să împădurească aceste terenuri, infor
mează Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
și Dezvoltării Rurale. în cazul în care pro
prietarii nu vor lua în seamă somațiile, 
lucrările de împădurire vor fi executate de 
către Regia Națională a Pădurilor, începând 
din această toamnă, iar devizele lucrărilor 
vor deveni titluri executorii pentru propri
etari. Ministerul Agriculturii va identifica, 
în perioada 1 august-15 septembrie, prin 
inspectoratele teritoriale de regim silvic și 
vânătoare, terenurile despădurite, iar în 
perioada 16-30 septembrie proprietarii vor 
fi înștiințați că trebuie să împădurească 
suprafețele respective. Măsura a fost luată 
în vederea accelerării împăduririi tere
nurilor private.

■ Președintele PSD 
apreciază schimbările 
din administrație drept 
"dictatură portocalie".

Deva (M.S.) - Actuala Pu
tere a instituit „o dictatură 
portocalie” în structurile 
administrației de la nivelul 
județelor, a declarat ieri, la 
Deva, președintele PSD, Mir
cea Geoană. „Se dorește epu
rarea completă a tot ce în
seamnă opoziție. Este un 
atentat direct la criteriul 
politic al aderării la UE, o 
încercare brutală de timorare 
și de evacuare din adminis
trația locală și centrală a tot 
ceea ce înseamnă voce dife
rită față de cea a actualei Pu
teri”, a afirmat liderul PSD. 
El a adăugat că partidul va 
sprijini „prin toate mijloa
cele” colegii de partid profe

In drum spre Retezat

Zonele forestiere trebuie reimpădurite

Deva (S.B.) - Primul centru 
de vizitare pentru un parc 
național sau natural din Ro
mânia a fost Centrul de vizi
tare Ostrovel, situat la poalele 
Retezatului, în comuna Râu 
de Mori. In 17 august 2005 va 
fi făcută recepția celui de-al 
doilea centru de vizitare al 
Parcului Național Retezat: 
Centrul de vizitare Nucșoara. 
Situat în localitatea Nucșoa
ra, comuna Râu de Mori, pe 
drumul ce duce spre Cârnic- 
Cabana Pietrele centrul oferă 
informații din domeniul pro
tejării naturii, turismului, 
tradițiilor zonelor limitrofe 
parcului Național Retezat. 

sioniști, care „încearcă să-și 
facă datoria”. Președintele 
PSD a adăugat că partidul pe 
care îl conduce este preocu
pat de problema integrării 
europene a României. Apreci
ind acest proces ca unul de 
„miză națională”, Mircea 
Geoană a menționat că „Gu
vernul, Președintele și Opo
ziția trebuie să salveze data 
de 1 ianuarie 2007”.
Pact anticonstituțional

Modificarea regulamentelor 
de funcționare ale celor două 
Camere și schimuarea preșe
dinților acestora reprezintă 
„o încercare a actualei Puteri 
de a face un pact anticonsti
tuțional și antidemocratic”, a 
apreciat Mircea Geoană.

„Se încearcă amputarea 
demo-crației și a votului 
popular la alegerile locale și 
parlamentare. Cei doi preșe

Construcțiile amintite mai 
sus simt în așa fel amplasate 
încât să prindă fluxurile tu
ristice principale spre Parcul 
Național Retezat și sunt con
struite din fonduri GEF și 
fonduri alocate de către 
Guvernul României.

Centrul de la Nucșoara

dinți de Camere au fost aleși 
pentru că PSD, în uniune cu 
PUR, a avut cel mai impor
tant scor electoral în alegerile 
trecute”, a spus președintele 
PSD. El a acuzat actuala Pu

Băsescu pro Guvern
București (M.F) - Preșe

dintele Traian Băsescu a 
declarat, ieri, că vrea să 
creadă că protocolul sem
nat miercuri seară de li
derii partidelor din Coaliție 
va fi respectat. El consideră 
că, astfel, „va fi evitată 
căderea unor legi sau ordo
nanțe propuse de Guvern”.

Liderii Coaliției au decis 
ca până la 15 septembrie să 
revoce președinții celor 
două Camere și să modifice 
Legea administrației locale 
pentru înlocuirea președin
ților și vicepreședinților de 

tere că încearcă să „de
turneze” atenția opiniei pu
blice de la „războiul politic 
care a început și continuă 
între Președinte și Primul 
Ministru”.

Consilii Județene care nu 
aparțin actualei puteri. El 
s-a mai declarat dispus să 
accepte o întâlnire cu li
derii partidelor din coaliția 
de guvernământ, adăugând 
că susține Guvernul dacă ** 
nu va face legi pentru 
clienți politici. Ca reacție, 
la unison cu declarația 
președintelui, PNL-ul con
sideră interesante pro
punerile lui Băsescu privi
toare la schimbarea șefilor 
vămilor și a directorilor de 
spitale, apreciind discursul 
ca sprijin pentru Guvern ,

I
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CUVÂW Muntean dâ în i
■ Președintele clubului

SPORT

• Mutu convocat. Atacantul lui Juventus, 
Adrian Mutu, a fost inclus de antrenorul 
Fabio Capello în lotul pentru a IX-a ediție a 
triunghiularului „Birra Moretti", ce se va 
desfășura vineri pe stadionul San Paolo din 
Napoli. La turneu vor mai participa formațiile 
Inter Milano și Napoli, din liga a treia și sunt 
așteptați 40.000 de spectatori. (C.M.)

• Antrenor nou la CS Deva. Mircea Mari
an, fost secund al lui Romulus Gabor la 
divizionara B, CS Deva, a fost numit, ieri, 
antrenor principal al echipei CS Deva care va 
activa în noul sezon în Divizia C. „Marian își 
va stabili curând și colaboratorii, având liber
tate deplină în acest sens", preciza Călin 
Orbonaș, președintele echipei devene. (C.M.)

Cetate Deva e decis să 
lupte până la capăt cu 
nedreptățile federației.

ClPRIAN MARINUȚ__________________
ciprlan.marinutflinformmedia.ro

Deva - Prezent ieri la me
ciul dintre Cetate și CSM Si
biu, Marian Muntean, preșe
dintele clubului devean, ne-a 
dezvăluit detalii de ultimă oră 
despre „războiul” dintre clu
bul său și FR Handbal, declan
șat de fuga jucătoarelor Ivan, 
Vădineanu și Smedescu la Olt- 
chim. „Sunt decis să lupt până 
la capăt, chiar cu riscul de a 
fi apoi vânat de FRH. Am a- 
pelat la avocatul Viorel Mun
tean și i-am cerut să întoc
mească actele pentru a da în 
judecată Federația Română de 
Handbal și pe cele trei jucă
toare care nu și-au respectat 
contractul. în plus, am întoc
mit un memoriu care va fi 
prezentat Comisiei Sport Cul

Cetate Deva a dominat autoritar partida de ieri cu nou-promovata CSM Sibiu (Foto: Traian Mânu)

tură a Parlamentului, pentru 
a vedea și ei ce hoții sunt Ia 
FRH. Sunt dezgustat de mâr
șăviile Federației care a trimis 
A.J. Handbal o adresă prin 
care solicită carnetele de legi
timare ale celor trei fugare. 
Am fost neplăcut surprins 
când am aflat că matrapazlâ
curile FRH se bazează pe in
formațiile obținute de la o per

soană din Deva pe care o voi 
demasca la momentul opor
tun. Sper însă să găsesc sufi- 
cienți aliați și să câștig duelul 
cu FRH”, afirma Muntean, 
Meciul cu CSM Sibiu, dispu
tat la Sala Sporturilor, a fost 
controlat autoritar de elevele 
antrenorilor Liviu Jurcă și 
loan Mătăsaru, scor 30-20 (11- 
8). Pentru Cetate au jucat Poe- 

naru, Ialomițeanu - portari, 
Mitrea, Șovar, Podelean, Dob- 
ca, Tătăran, Răducanu, Filip,
Petrescu și Chirilă. Cei doi 
tehnicieni nu au putut conta 
pe Carmen Cartaș, plecată la 
lotul național, pe Andreea 
Bordi - accidentată și normal 
pe cele patru fugare Ivan, Vă
dineanu și Smedescu (Olt- 
chim) și Geană (HCM Roman).

Echipa de fotbal Corvinul 
2005 iese la rampă

Hunedoara (C.M.) - Nou-înființata echipă 
Corvinul 2005 încearcă să-și înceapă cu 
dreptul activitatea, organizând la fel ca ma- 
■ rile echipe prezentarea lotu

lui de jucători cu care va 
lua startul în noua ediție a

Diviziei B. Acțiunea e pro
gramată duminică, de la ora 
11.00, la Stadionul „Michael 
Klein” din Hunedoara și va 
fi urmată de un meci amical 

R. Gabor între noua echipă și for
mația fostelor glorii ale Cor- 

vinului din care nu vor lipsi Gabor, Petcu, 
Văetuș, Dubinciuc etc. Corvinul 2005 îi are 
în conducerea tehnică pe loan Petcu - direc
tor tehnic, Romulus Gabor - antrenor prin
cipal, și Florin Dubinciuc - antrenor se
cund.. Lotul Cory inului 2005 este feinșoat dini 
jucători de la CS Deva și foști fotbaliști de 
la Corvinul care au evoluat la echipe din 

< . țară și acum se reîntorc acasă.

Prezentarea lotului FC CIP
■ Vicecampioana își va 
etala, sâmbătă, la Sala 
Sportului, argumentele 
în lupta pentru titlu.

Deva (C.M.) - Demonstrând 
că e o echipă care se respectă, 
FC CIP Deva organizează, 
sâmbătă, la Sala Sporturilor 
din Deva, prezentarea oficială 
a lotului și ă sponsorilor cu 
care va aborda noua ediție a 
Diviziei A la futsal.

„Avem numeroase surprize 
foarte plăcute. Am reușit atra
gerea la echipă a încă unui 
sponsor foarte puternic și am 
achiziționat cihc^guc^i^feaa^. 
top ai futsalului românesc, . 
pentru care s-au bătut multe 
alte cluburi. Sunt posibile

tehnice, iar singurul lucru 
neschimbat e obiectivul, în. 
trucât sperăm ca măcar în 
acest al treilea sezon să cuce
rim titlul”, preciza Paul Gre- 
cu, vicepreședintele FC CIP, în

momentul în care ne-a lansat 
invitația. întâlnirea e rezer
vată exclusiv presei, su
porterii urmând să cunoască 
noile achiziții la primele me
ciuri amicale.e • •

Bani pentru 
campioni

Deva (C.M.) - Agenția 
Națională pentru Sport 
va primi suma de 1,6 mi
lioane lei din Fondul de 
Rezervă Bugetară aflat la 
dispoziția Guvernului pe 
anul 2005, pentru finan
țarea rentelor viagere ale 
sportivilor de perfor
manță retrași din activi
tate. Potrivit legii, spor
tivii de performanță re
trași din activitate, care 
au obținut rezultate de
osebite la competițiile in
ternaționale, beni'iciaza 
de rentă viageră. în pre- 
zeirt 4^3sdepersoane În
deplinesc normele pentru 
a primi renta viageră.

noutăți și la nivelul băncii Oficialii FC Cip păstrează surpriza asupra noilor achiziții

București (C.M.) - Rezultate înregistrate în prima manșă a 
turului trei preliminar.
Miercuri

Prefectul vrea un centru 
de pregătire Ajax la Deva Baza Sportiva Cetate Deva:

• 2 terenuri pentru competiții sportive, cu gazon natural;
• posibilități de amenajare ă încă 2 terenuri de mini-fotbal Cu gazon na
tural sau sintetic;__________ . . > ■ 'a . .______________
• bază sportivă privată cu 2 terenuri (de dimensiunile 42 m/22 m), datate
cu nocturnă;________________________________________________________________
• vestiare pentru jucători și arbitri;_________
• 12 camere de cazare amenajate la baza tribunei;______________,
• sală de forță la Colegiul Național Sportiv Cetate Deva;__________________
• bazin de recuperare și saună;____________________________________________
• posibilitatea de a servi o masă caldă în cantina Colegiului Național Sportiv
Cetate Deva;________________________________________________________________
• cabinet medical sportiv cu cadre specializate în medicina sportivă.

Malmo FF - FC Thun 1-0 (Pimenta 34)
Brondby IF (Danemarca) - Ajax Amsterdam (Olanda) 2-2 
(Skoubo 33, Retpv 90+2 I Rosenberg 30, Babei 73). La 
Ajax Amsterdam, portarul Bogdan Lobonț a fost rezervă, 
Iar Nicolae Mitea nu a fost inclus în lotul pentru această 
partidă, din cauza unei accidentări. ________________
Șahtior Donețk (Ucraina) - Internazionaie Milano (Italia) 0- 
2 (Martins 67, Adriana 78). La Șahtior) Cosmin Bărcăuan 
și Răzvan Raț au evoluat pe toată durata partidei, iar Cipri- 
an Marica a intrat pe teren în minutul 72._______________
Steaua București (România) - Rosenborg Trondheim (Norve- 
gia) 1-1 (lacob 30 / Helstad 85)__________________________
Artmedia Bratislava (Slovacia) - Partizan Belgrad (Serbia 
Munteneqru) 0-0_________________________________________
Anderlecht Bruxelles (Belgia) - Slavia Praga (Cehia) 2-1 
(Goor 6, Mbo Mpenza 37 Z Jarolim 21)__________________
ȚSKA Sofia (Bulgaria) - Liverpool (Anglia) 1-3 (V. Dimitrov 
45 7 Cisse 25, Morientes 31, 58) ____________________
FC Basel (Elveția) - Werder Bremen (Germania) 2-1 (Degen 
27, Rossi 52 / Klose 73)__________________________________
Rapid Viena (Austria) - Lokomotiv Moscova (Rusia) 1-1 
(Valachovici 75 pen 1 Samedov 10)______________________
Sporting Lisabona (Portugalia) - Udinese (Italia) 0-1 (laquin- 
ta 27, pen.)
Meciurile retur sunt programate pe 23 și 24 august.

■ Cristian Vladu a 
trimis ieri o propunere 
de colaborare clubului 
din Amsterdam.

Deva (C.M.) - Cristian 
Vladu, prefectului județului, 
încearcă să demonstreze că 
promisa inițiere a unui 
parteneriat cu Ajax Amster
dam, anunțată la înființarea 
clubului Corvinul 2005, nu va 
rămâne la stadiul de... vorbe- 
n vânt. Oficialii Prefecturii 
Hunedoara ne-au trimis, ieri, 
adresa pe care Vladu a trans- 
mis-o clubului olandez pentru 
crearea unui centru de 
pregătire „Ajax” la Deva, pen
tru copii și juniori. în cadrul 
acesteia Vladu prezintă o 

serie de argumente pentru ă- 
i convinge pe cei din Țâra 
lalelelor să colaboreze cu 
Deva.
Performante remarcabile

„în județul Hunedoara s-au 
format numeroase campioane 
olimpice, mondiale și eu
ropene la gimnastică, cea 
mai cunoscută fiind Nadia 
Comăneci și campioane la 
atletism precum Marieta Ilcu 
sau Maria Cioncan. La fotbal 
există talente native la 
nivelul copiilor, care asigură 
o bază de selecție largă. E- 
xistă antrenori calificați și 
un sistem competițional bine 
organizat. Valoarea școlii de 
fotbal hunedorene e demon
strată de rezultatele remar

cabile pe care sportivi for
mați în județul Hunedoara le- 
au obținut de-a lungul anilor. 
Trebuie amintiți în acest 
sens Bogdan Lobonț (portar 
la Ajax Amsterdam), loan 
Andone, Mircea Rednic, Mi
chael Klein, Romulus Gabor, 
toți jucători de națională, 
care și-au început cariera în 
Hunedoara. De asemenea, cu

noscutul antrenor Mircea 
Lucescu (fost antrenor la 
echipa națională, la Inter 
Milano sau Galatasaray 
Istanbul) a avut primele re
zultate ca antrenor la Corvi
nul Hunedoara”, le-a scris 
Vladu olandezilor.

Rămâne de văzut cât de 
interesați vor fi cei de la Ajax 
de oferta lui Vladu.

Ban sportivă

www.realsport.ro

și câștigi în fiecare vineri!
Află cum poți câștiga:
• Decupează și completează talonul de 
concurs publicat vineri în ziar.
• Depune plicul în urnele speciale 
Cuvântul liber, din Deva, vineri, sâm
bătă, duminică și luni sau la sediul 
redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, 
nr.37 A.
• Poți să ne trimiți plicul prin poștă: 
Cuvântul liber, C.P. 3, O.P. 1, Deva.
• Extragerea norocoșilor câștigători va 
avea loc miercuri, 17 august 2005, la se
diul redacției Cuvântul liber.

i

• Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în paginile ediției de joi, 18 august a.c.

• 3 premii x 1.000.000 lei 
(100 lei noi)

Informații suplimentare se pot obține 
la telefon 0254-211.275.

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

Talon de concurs -12 august 2005
Nume_________________________ Prenume_____
Adresă_________________  __________  ___
Telefon________________ ’_________ E-mall_____

JURNAL CUViO
CONCURSRECLAMĂ

ciprlan.marinutflinformmedia.ro
http://www.realsport.ro
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• Invitație. Pilotul turc Jason Țahincioglu, 
care concurează în campionatul britanic de 
Formula Renault, a fost invitat de echipa 
Jordan să facă o demonstrație la volanul 
unui monopost de Formula 1, pe 21 august,, 
pe circuitul de la Istanbul, înaintea Marelui 
Premiu al Turciei.(MF)

„Lupul singuratic"
Trondheim (MF) - Cotidianul Adressea- 

visen l-a comparat pe atacantul Thorstein 
Helstad, autorul golului echipei Rosenborg 
Trondheim în meciul cu Steaua București, 
scor 1-1, disputat miercuri, în prima manșă 
a turului trei preliminar al Ligii Campio
nilor, cu un lup singuratic. „Ca un lup sin
guratic, Helstad a dejucat pasul la ofsaid al 
apărării steliste și a făcut ce știe mai bine. 
Meciul se îndrepta spre o înfrângere decentă 
cu 1-0, însă totul s-a petrecut rapid. Portarul 
Hamutovski a atins mingea șutată de Thor
stein, dar nu a putut s-o oprească”, a notat 
sursa citată. Directorul sportiv al grupării 
norvegiene, Rime Bratseth, a declarat că în 
urma acestui rezultat Rosenborg și-a con
solidat șansele de calificare în grupele Ligii 
Campionilor. „Acum avem mai multe șanse 
de calificare, mult mai multe decât dacă am 
fi pierdut cu 1-0. Poate că am fi meritat să 
pierdem cu 1-0, având în vedere faptul că 
Steaua ar mai fi putut înscrie de câteva ori”, 
a spus Bratseth.

Steliștii speră în calificare

Munteanu are 
ghinion

Cluj-Napoca (MF) - 
Antrenorul jucător al 
echipei de fotbal CFR 
Cluj, Dorinei Munteanu 
(foto), a declarat, ieri, că 
peste tot pe unde a 
jucat, numărul 8 a fost 
ales, prin tragere la 
sorți, pentru controlul 
antidoping, așa cuim&iaN’tt 
întâmplat și după man
șa tur a finalei Cupei 
UEFA Intertoto cu echi
pa franceză RC Lens, 
scor 1-1. „Am ghinion. 
Și în Germania, și la na
țională, și la CFR Cluj 
tot numărul 8 iese la 
tragerea la sorți. A tre
buit să beau trei litri și 
jumătate de apă pentru 
a putea efectua contro
lul antidoping”, a spus 
mijlocașul Dorinei Mun
teanu. întrebat de ce a 
ales să bea apă și nu be
re, Dorinei Munteanu a 
răspuns: „Puteam să
beau bere 
fără alcool. 
Dacă bei cu 
alcool după 
un meci ești 
gata, așa 
că am
pre
ferat să 
beau 
apă”.

Cicinho, la Manchester
Manchester (MF) - Internaționalul brazi

lian al echipei FC Sao Paulo, Cicinho, nego
ciază cu conducerea clubului Manchester 
United în vederea unui transfer la gruparea 
engleză, a anunțat postul de televiziune 
Rede Globo. Rede Globo menționează că fun
dașul Cicinho se afla, miercuri, în Anglia, 
deși conducerea clubului din Sao Paulo nu 
i-a dat fotbalistului permisiunea de a se de
plasa în această țară.

Președintele grupării FC Sao Paulo, Mar
celo Portugal Gouvea, a afirmat că jucătorul 
în vârstă de 25 de ani ar fi trebuit să se pre
zinte, miercuri, la antrenament. Gouvea a 
precizat că nu vrea ca Cicinho să fie trans
ferat la alt club.,„însă dacă englezii vor ac
cepta să plătească 12 milioane de dolari pen
tru transferul acestuia, nu voi mai putea fa
ce nimic pentru a-1 ține”, a adăugat preșe
dintele clubului brazilian. Cicinho a fost 
una dintre revelațiile Cupei Confederațiilor, 
competiție ce a avut loc în Germania și a 
fost câștigată de reprezentativa Braziliei.

■ Steliștii susțin că au

Alexandre Song

Un sezon 
k Arsenal
Londra (MF) - Fun
dașul camerunez al 
echipei Bastia, 
Alexandre Song, a 
fost împrumutat pen
tru un sezon la gru
parea Arsenal Lon
dra, a anunțat, ieri, 
clubul francez, citat 
de ediția electronică 
a cotidianului The 
Guardian. De aseme
nea, cele două gru
pări au stabilit suma 
de patru milioane de 
euro pentru eventu
alitatea în care clubul 
Arsenal ar decide, la 
sfârșitul sezonulului, 
să îl achiziționeze pe 
fotbalistul îh vârstă 
de 19 ani. Alexandre 
Song, nepot al fostu
lui fotbalist al 
echipelor RC Lens și 
Galatașaray, Rigobert 
Song, a fost dorit și 
de grupările Man
chester United și 
Chelsea Londra.

aceleași șanse cu 
norvegienii pentru califi
carea în grupele LC.

București. (MF) - Jucătorii 
echipei Steaua susțin că au în 
continuare 50 la sută șanse de 
calificare în grupele Ligii 
Campionilor, după remiza cu 
Rosenborg, scor 1 -1, și speră 
în obținerea unei victorii la 
Trondheim, apreciind că mier
curi au fost superiori fotbâ- 
liștilor norvegieni. „A fost o 
atmosferă urâtă în vestiar în 
urma acestui rezultat. Am ju
cat bine, însă Dumnezeu a 
vrut așa. Poate în Norvegia

A semnat ieri
Madrid (MF) - Cosmin Con

tra a semnat, ieri, un contract 
pe un sezon cu gruparea Ge- 
tafe, el fiind împrumutat de 
Atletico Madrid la echipa la 
care evoluează și atacantul 
Gheorghe Craioveanu, infor
mează site-ul oficial al clubu
lui madrilen. Contra, care a 
fost convocat la națională în 
vederea partidei pe care Ro
mânia o va disputa, miercuri, 
la Constanța, împotriva An- 
dorrei, în preliminariile CM- 
2006, se va pune la dispoziția 
tehnicianul echipei Getafe, 
Bernd Schuster, după ce va 
fi prezentat oficial.

400 de autografe pe zi
Madrid (MF) - Internațio

nalul englez David Beckham 
este singurul jucător al echi
pei Real Madrid care acordă 
în fiecare zi cel puțin 400 de 
autografe. Fotbalistul în vârs
tă de 30 de ani rezervă din 
timpul său 25 de minute dimi
neața și 25 de minute seara 
pentru suporteri. „La finalul 
antrenamentelor, el se numă
ră printre primii jucători care 
intră la dușuri, iar apoi, în 
loc să se urce în mașină fără 
să intre în contact cu suporte
rii, el se Îndreaptă spre locul 
unde în fiecare zi așteaptă, cu 

Beckham, asaltat de fanl în Thailanda

va fi invers. Ce a fost la golul 
lor nu putem numi fază. A 
fost o eroare la o ieșire la of
said. Dacă era 4-0 sau 5-0, nu 
se supăra nimeni. Rosenborg 
era echipă de bătut. A fost zi
ua lor norocoasă. Șansele ră
mân egale. Trebuie altfel a- 
bordat meciul retur, nu ne 
putem duce cu frică și să ne 
băgăm cu fundul în poartă. 
Trebuie să înscriem. Vom fa
ce un joc curajos și îi vom ba
te acolo. A venit timpul să 
mai dăm și noi goluri în de
plasare pentru că n-am mai 
marcat de la meciul cu ȚSKA 
Sofia”, a declarat mijlocașul 
Florin Loyin. Atacantul echi
pei Stiffin'. băniei &)ftțty£%re-

Cosmin Contra

răbdare, între 500 și o mie de 
fani veniți din Austria, Ger
mania și Italia”, notează co
tidianul AS. Jurnalul spaniol 
menționează că Beckham, ca
re este păzit în permanență 
de un agent de pază, a inclus 
ședințele de autografe în pro
gramul său de lucru, indife
rent de starea vremii. Cotidia
nul' precizează că Beckham 
face progrese în ceea ce pri
vește învățarea limbii spa
niole. „înțelege bine această 
limbă și își învinge timidita
tea pentru a vorbi cât mal des 
în spaniolă”, scrie AS. 

de că fotbalul nu este întot
deauna drept.
Fotbal nedrept

„Sunt supărat. Calificarea 
trebuia să fie deja a noastră 
după numărul ocaziilor. Mer
gem la Trondheim să câști
găm. Fotbalul nu este întot
deauna drept. Aveam o șansă 
bună, însă oricum se joacă de 
la egal la egal. Am așteptat 
mult această ocazie și nu tre
buie să ne batem joc de șansa 
noastră. Nu i-am tratat de 
sus, ne gândeam că va fi greu, 
pentru că Rosenborg este o 
echipă bună”, a menționat 
Oprița. Jucătorul Bănel Nico- 
liță consideră că Rosenborg

Penarol vrea jucătorii înapoi
Montevideo (MF) - Clubul 

Uruguayan Penarol i-a cerut, 
miercuri, grupării Paris Saint
Germain, să îi înapoieze, în 
decurs de cinci zile, pe jucă
torii Carlos Bueno și Cristian 
Rodriguez, amenințând că în 
caz contrar va solicita daune 
de zece milioane de dolari. în- 
tr-o scrisoare adresată preșe
dintelui clubului parizian, 
Pierre Blayau, se menționea

Șahtior - Inter, 
■ Antrenorul ucrainie- 
nilor, Mircea Lucescu e 
de părere că „experiența 
și-a spus cuvântul".

Donețk (MF) - Mircea Lu
cescu a declarat la finalul jo
cului Șahtior Donețk - Inter 
Milano 0 - 2, contând pentru 
turul trei preliminar al Ligii 
Campionilor, că victoria ita
lienilor este fără dubii, expe
riența internațională contând 
enorm în economia partidei, 
informează site-ul oficial al 
grupării din Donețk.
Au fost mai buni

„Felicit pe Inter pentru că 
au fost mai buni și au meri
tat victoria. Am început cura
jos meciul, însă nu am reușit 
să înscriem. Apoi, mai ales în 
repriza secundă, am făcut 
multe greșeli, am comis multe 
faulturi, iar experiența inter
națională mult superioară a 
adversarilor noștri și-a spus 
cuvântul. Ar fi trebuit să fim 
mult mai agresivi, însă jucă
torii mei au arătat contrariul. 
Am pierdut lupta la centrul 
terenului, deoarece tinerii ju
cători brazilieni au evoluat 
mai aproape de ce se joacă în 
Brazilia, decât în Europa, iar 
când pierd mingea, uită să 
mai lupte pentru a o recâști- 

nu merita acest egal. „Nu me
ritau acest egal. Am avut ma
re ghinion, pentru că am avut 
cinci-șase ocazii clare. Sper să 
învingem acolo. Șansele noas
tre nu au scăzut. 4-0 trebuia 
să fie la pauză după ocaziile 
avute”, a spus Nicoliță.

Portarul Vasili Hamutovs
ki a explicat fază golului egal 
lizator al echipei Rosenborg. 
„La faza golului lor n-am pu
tut să resping mingea pentru 
că s-a rostogolit și până la 
urmă a intrat în poartă. Am 
jucat mai bine, dar nu am 
avut noroc”, a precizat Vasili 
Hamutovski. Patronul Gigi 
Becali este sigur de victoria 
Stelei la Trondheim.

ză că Penarol îi interzice echi
pei PSG să îi folosească pe cei 
doi jucători atât la antrena
mente, cât și în meciurile a- 
micale sau îh cele oficiale. 
Gruparea susține că Bueno și 
Rodriguez au contracte cu 
Penarol valabile până pe 31$ 
decembrie 2006 și menționea
ză că va face apel la FIFA. 
Bueno și Rodriguez au fost 
luați de PSG luna trecută.

scor 0 - 2

ga. Chiar și așa, dacă Elano 
ar fi înscris în prima repriză, 
altul ar fi fost scorul final”, 
a declarat antrenorul Mircea 
Lucescu. întrebat cum va a- 
borda Șahtior meciul retur de 
la Milano, Lucescu a declarat: 
„Ar trebui să jucăm un fotbal 
de calitate, însă din care să 
lipsească greșelile din partida 
de la Donețk. în primele 20 de 
minute am jucat altceva, par
că a fost un alt Șahtior”, în 
privința șanselor de califica- 

■ re, Mircea Lucescu se arată 
circumspect. „Ne vom juca 
șansa până la capăt și vom în
cerca să câștigăm meciul, în
să un 3-0 la Milano este ilu
zoriu”, a mai spus tehnicia
nul lui Șahtior Donețk.
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Vând ap. 1 cameră (01)
• cameră dinii în Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

Vând ap. 2 camere (03)

Deva și împrejurimi la cele mai avantajoase 
prețuri. Tel. 0721/521378.
• crcuft, Deva, bdul Dacia amenajat foarte 
frumos, ușă metalică, parchet melaminat, 
gresie, faianță, balcon închis, preț 800 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0741/301548.
• circuit parchet, gresie, faianță, contorizări, 
modern amenajat, Deva, bdul Dacia, preț 800 
milioane lei, negociabil. Tel. 0745/039628.
• compus din 2 holuri, bloc de cărămidă, gresie, 
faianță, contorizări totale, zona Dacia, preț 540 
mii. lei. Tel. 0741301548
• decomandate, balcon închis, apometre, repar
titoare căldură, et 2, preț.1,050 miliarde nego
ciabil. Tel. 0254/213119.
• decomandate, contorizări, posibilitate 
modificări, 2 balcoane, unul închis, vedere inte- • 
nor, zona Lido, uscătorie, boxă, beci, preț nego
ciabil. Tel. 218392,0723/682812.
• decomandate, Deva, Tltu Maiorescu, bloc 
cărămidă, 63 mp, parchet stejar, interfon, balcon 
închis, boxă, uscătorie, preț 130.000 ron. Tel. 
0741/210056.
• Deva, amenajat pentru locuit și spațiu comer
cial sau schimb cu garsonieră sau apartament în 
Cluj, ofer diferență după caz, urgent, preț 75.000 
ron. Tel. 0723/335189.
• Deva, Băleescu, etaj 1 din 10, decomandate, 
balcon închis, preț 95.000 ron sau schimb cu 
similar Dacia, etaj inferior, balcon, diferență Tel. 
0720/437889.
• Deva, Dada, etaj 1, circuit, parchet, faianță în 
bucătărie, apometre, gaz 2 focuri, ușă metalică 
preț 80.000 ron. Tel. 0723/251498. .

• Deva, Dada, etaj 1, contorizări, parchet 
lamelar, gresie, faianță instalații sanitare noi, 
renovat, 65.000 ron. Tel. 0788/165703.
• Deva, Decebal, etaj intermediar, decoman
date, contorizări, gresie, faianță parchet, ușă 
metalică preț 130.000 ron. Tel. 0745/302200.
• Deva, Emtaescu, etaj 3, semidecomandate, bl. 
42, preț 69.000 ron, negociabil. Tel. 0745/662506.
• Deva, Gojdu, etaj 3, decomandate, centrală 
termică parchet, balcon, ocupabil imediat, preț 
110.000 ron.Tel. 0745/302200.

• semidecomandate, contorizări, et 3, zona 
Cioclovina, preț. 720 mii. lei. Tel. 0740/210780.
• urgent, decomandate, balcon închis, et 2, ST 
56 mp, parchet, gresie și faianță ocupabil 
imediat, zona piață preț. 950 mii. negociabil. Tel. 
0742/019418.
• zona ultracentrală parter. Preț negociabil. Tel. 
0254/218660.
• urgent, 54 mp, eb intermediar, balcon închis, 
parchet, contorizări complete, preț 820 mii. lei, 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Dorobanți, dec., contorizări, parchet, 
gresie, faianță termopane, preț 1,1 mid, tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)
• zona Decebal, dec., 2 balcoane, parchet, 
gresie, faianță preț 1,1 mid, tel. 0740/019418. 
(Prima-lnvest)
• zona Gojdu, 50 mp, contorizări, balcon închis, 
preț 840 mii, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• zona Dada, contorizări, fără îmbunătățiri, 
parter, preț 650 mii, tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• ugent amenajat occidental, et 2, preț 700 
mii, tel. 0721/815781.(Prima-lnvest)
• zona L Mariu, et2 din 4, dec., contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 1,15 mid. lei, tel. 206003, 
218234, seara, (Mimason)
• Hunedoara MS/t dec., 53 mp, preț 53000 RON, 
negociabil, telefoane 718833, 0745/093073. 
Partener)
• Hunedoara, zona IM, 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 b-dd 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 termppan, 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 Băleescu, 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 Dadă bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mil., neg. Tell. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală împăratul Traian, parchet tnodi- 
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 Mim 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon îrichis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N, Băleescu, 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)
• ugenttozona Gojdu, et 1, contorizări, balcon. 
Preț 24000 euro. Tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)
• urgent, ta zona Piața Centrală decomandate, 
balcon, contorizări, boxă Preț. 1,080 miliar- 
de/108000RON. 0710013971. (Garant Consulting)

• ugenttozona Scărișoara, totul schimbat uși, 
geamuri, inst. electrice. Preț 83000 RON. Tel. 
0788/361782,224296. (Garant consulting)
• urgent, ta zona Băleescu, et 4/10, decoman
date, centrală termică amenajat balcon închis, 
87000 RON. Telefon 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• regent to zona Dacia circuit et 1, contorizări, 
balcon, 95000 RON. Tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• urgent, ta zona Zarahdului, et 1, dec., 
contorizări, parchet 90000 RON. Tel. 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• Dada 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786578. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• Zamfirescu, decomandate, et bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, decomandate, et bun, parchet gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 

•decomandate, iving, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
•Aleea Criștou, semidec, et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță termopan, balcon închis. Preț 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliara 
Nr.l)
• et 3, dec, balcon închis, st 64 mp, contorizări, 
Al. Neptun, ultracentral. Preț 120.000 lei. Tel. 
223400,0724/169303,0720/387896. (Casa Betania) 
■et 1, circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut Zamfirescu. Preț 100.000 lei neg, tel. 
223400,0720/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• et mtermeilar, dec, centrală termică proprie, 
gresie, faianță, parchet, recent renovat. 
Băleescu. Preț 88.000 lei neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
•et 3, bine întreținut centrală termică proprie, 
balcon, parchet, bloc de cărămidă Al. Muncii. 
Preț 30.000 euro neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• eL 2, ocupabil imediat proaspăt renovat,
contorizări, balcon mare, parchet Băleescu, preț 
79.000 lei neg. Tel. 223400, 0724/169303,
0740/914688 (Casa Betania)
• parter, btoe întreținut parchet, gresie și 
faianță modeme, contorizări, Al. Teilor. Preț 
59.000 lei neg. Tel. 223400, 0743/103622, 
0742/005228 (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 Zamfirascu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)

S.C.

• decomandate, cărămidă gresie, faianță par
chet, lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona bduL Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• zona Wcro, 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. 1,200. mid. neg. Tel. 0745/666447, 
0254.234401. (Rubin's Home)
'• zona Băleescu, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet merită văzut. 
Preț 770 mii. neg. Tel. 0745666447,0254.234401. 
(Rubin's Home)

• zona Dada, termopan, centrală termică 
gresie, faianță lamelar. Preț 800 mii. neg. Tel. 
0745/666447,0254234401. (Rubin's Home)

• zona LiBacduL dec. amenajat recent 
contorizări, parchet ocupabil imediat Preț 1,030 
mid. Tel. 0745/666447, 0254.234401. (Rubin's 
Home)
• zona Dada, etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabil, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut Preț 660 mii. neg. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin's Home)
• zona KogăHceanu, în circuit et intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
Tel. 0745/666447,0254/234401. (Rubin's Home)
• zonă centrală, etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 1,030 mid. neg. Tel. 
0745/666447,0254234401. (Rubin'S Home)
• zonă idtracentrală vedere la cetate, modificat 
st 65 mp. 2 balcoane, parchet nou, merită văzut 
etaj intermediar, preț 1,250. mid. neg. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin's Home)
• zona Zanfirescu, etaj intermediar, dec., bine 
întreținut, merită văzut. Preț 1 mid. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin's Home)
• zona L Corvin, amenajat occidental, termopan, 
gresie, faianță parchet merită văzut preț neg. 
Tel. 0741/301548 0254.234401. (Rubin’s Home)
• zona Udo, dec., et 6, amenajat, contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Uc. Auto, et 2, dec., 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid., neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona ML Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg, tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)

METALO GORD
S.R.L.

330152-DEVA
Str. luliu Maniu, bl. L2, sc. B - parter

Tel./fax:0254.212.047

Prețuri avantajoase!

• zona Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
•super ofertă! Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, două balcoane, etaj inter
mediar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Tșlefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•decomandate, etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1350 mid. lei. Telefon 0720/869918 (Casa 
Grande)
•semidecomandate, contorizări, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869918 (Casa Grande)
•semidecomandate, contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, neg. Telefon 0722/624091. (Casa Grande)
•Deva, cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974, (Casa Grande)
•urgent, Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
• Hunedoara, semidec, balcon închis, gresie, 
centrală termică jaluzele exterioare, preț 55.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)
• Huiedoara, to circuit, balcon închis, faianță 
gresie, zugrăvit preț 43.000 RON, tel. 718833, 
0745/376077. (Partener)
• Huiedoara, semidec, jaluzele exterioare, par
chet preț 20.000. Tel. 718833, 0740/130413. 
(Partener)
• Huiedoara, zonă ultracentrală dec., centrală 
termică faianță, gresie, preț 86.000 RON, tel. 
718833,0745/093073.(Partener)
• urgent 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)
• ugent ST=40 mp, parter, baie, parchet 80000
RON, Telefoane 218693, 0745/398767,
0727/897467. (Alfa)
• ugent et 2,1 bale, balcon închis, amenajat 
25.500 euro. Tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

Cumpâr 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 -Invest)
• urgent In turnurile de la Astoria, exclus parter 
și et. 10, preț la vedere, tel. 0740/210780 sau 
227572 după ora 19,00. (Prima-lnvest)
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• 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)
• batan tocNs, centrală termică, geamuri 
termopan, amenajat ultramodern, preț 140.000 
ron, negociabil. Tel. 0745/084616,234415.
• Dana, Dorobanți decomandate, deosebit 
pentru spațiu comercial sau birouri, centrală 
termică, amenajări, modificări, 60.000 euro. Tel. 
0723/251498
• Dera, Mim etaj 3, centrală termică, 
parchet gresie, faianță, preț 96.000 ron. Tel. 
0745/302200.
• Skneria, central preț 110.000 ron. Tel. 
0726/737953.
• 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, fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată, preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)

• zona Propoul et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 15 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 Proțpesd, 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 39X00 euro, tel. 718833, 
0740/130413.(Partener)
• wgent ecomandate, zona pieței, parter, vad 
comercial, Ideal privatizare, balcon mare, preț 
45,000 euro neg., telefoane 0726/826624. 
(Tempons)
• zona Dorobanți etaj 3, decomandate, 2 
balcoane, boxă centrală termică parchet 
bucătărie modificată cu living mare, 130300 
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)
• wgent! Zona ultracentrală etaj 3, decoman
date, termopan, centrală termica, parchet de 
stejar, gresie, faianță frumos amenajat preț 
120.000 RON, tel 0788/165703, 232809, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zână centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1/ miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358 
(Rocan 3000)
• wgwrt, bi zona centrală decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, contorizări, amenajări. Preț 1,4 
miliarde/140000 RON. Tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)
• dec. vedere în 2 părți, 2 băl, balcon mare, 
contorizări, ap. modest Mihai Viteazul, preț 
37.000 euro neg. Tel. 223400, 0742/005228 
0724/169303. (Casa Betania)
• dec, geamuri termopan, centrală termică
proprie, spoturi, lavabil, proaspăt renovat ap. 
deosebit Al. Păcii, preț 36.000 euro neg., tel. 
223400, 0724/169303, 0742/005228 (Casa
Betania)
• et 1 dec, 2 băi, 2 balcoane, centrală termică 
proprie, gresie și faianță modeme, ușă metalică 
bed, Mărăști, preț 43500 euro neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0720/387896. (Casa Betania)
•et ă dec, vedere în 2 părți, balcon mare, 2 băi, 
contorizări, I. Creangă preț 43.000 euro neg. tel. 
223400,0742/005228 0720/387896. (Casa Betania) 
•Dach, decomandată et bun, bloc cărămidă 
parchet gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• zona 1 Decembrie, modificat, termopan, 
gresie, faianță balcon de 10 m, ST=65m. Preț 
40000 euro. Tel. 0745/666447, 0254234401. 
(Rubin's Home)
• zonă idbarenbdl, parchetat gresie și faianță 
bine întreținut contorizări, 2 balcoane. Preț 
37.000 euro. neg. Tel. 0741/301548 0745/666447, 
025423440L (Rubin's Home)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, bloc de cărămidă 
centrală termică amenajat preț 950 miL neg. Tel. 
0741/301548 0254234401. (Rubin's Home)
• dac. termopan, gresie, faianță zonă buna, stil 
occidental. Preț 1.030 mii. neg. Tel. 0741/301548, 
0254.234401. (Rubin's Home)
• zonă centrală amenajat cu centrală termică 
dec, parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness) 
•zona kwndul decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet 
preț i,c mid. lei, negodabil. Tel. 235019, 
0727/707888 (Casa de Vis)
•zona Dadă semidecomandate, contorizări, 
parchet gresie în baie, bucătărie, ocupabil 
imediat preț 850 mid. lei, negodabil. 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 si 
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)
• wgent 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 4 4,1 baie, balcon, gresie, faianță 
parchet 2 focuri, acoperiș, 40800 euro. Tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa) 
•wgentet 1,2 băi, 2 balcoane, parchet 135000 
RON, neg. Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)
• regent et 2, 1 baie, termopan, centrală 
termică 160000 RON. Tel. 218693,0745/398767, 
wnnswsi. (Alfa)

Cumpâr ap. 3 camere (06)
•ta zonă bună de preferință et intermediar, se 
oferă prețul pieței, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Mărișta Nou, Decebal, Dacia, Micro 15, 
Progresul, Dorobanți, Dada. împăratul Traian, la 
prețui pieței și cu plata imediată tel. 
0745/302200,232808,078a'l65703. (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomendtte, IM mp, balcon închis, 2 băl, 
contorizări apă gaz efaj 3 din 4 Deva, zona Udo, 
preț 1,4 mid. lei, preț 140.000 ron. Tel. 
076,7788251.
• decomendete, 129 mp, 2 balcoane, 2 băi, 
centrală termică, îmbur ățiri, etaj t Deva, zona 
Carpați, preț 170.000 ron. Tel. 07' 779689
• Deva, UtaioM etaj 2, contorizări, hol central, 

2 băl, 2 balcoane, preț 1300 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0723/973147,0721980357.
• semktocomondete, 2 băl, gresie, faianță 
lavabil, par diet '«ă metalică centrală termică 
rolete, etaj 2, zonă foarte bună preț 45.00 euro, 
negociabil. Tel. 0745/251525.
• zona HaaAM, 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 l preț 1,580 
mid. lei, tel. 235206; 0721-744514. (Rocan 3000)
• wgent In zona Piața centrală decomandate, 
hol central, etaj intermediar. Preț 41000 euro, 
telefon 0740013971. (Garant Consulting)
• regent te zona Gojdu, bucătărie cu 
faianță+gresie, 2 băi falarrță+gresle, centrală 
termică Preț 155000 RON. Tel. 0741-154401; 
227542, seara. (Garant Consulting)
• dec, parchet 2 băi, 2 balcoane, parchet 
gresie, faianță contorizări complete, et 3, preț 2 
mid. neg, tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• zona Hacului dec, et 2, contorizări, 2 băl, 2 
balcoane, st 100 mp, preț 135 mid, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zonă iwrtiaiă Hunedoara, dec, centrală 
termică faianță gresie, interfon, preț 85.000 
RON, telefoane 718833,0740/130413. (Partener)
• zona ZaranduM, 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 50X00 euro, negociabil, tel. 0723/251498, 
232809,078^165702 (Fiesta Nora)
• wgent 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, VTH/WKl. (Alfa)
•el 2, dec, 2 băi, 2 balcoane închise, contorizări, 
repartitoare, bine întreținut Liliacului, preț 
140.000 lei neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
•due,2 băi. 2 balcoane, modificări interioare, 
centrală termică proprie, geamuri termopan, 
parchet posibilități mansardare, Dorobanți. Preț 
160.000 lei neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
0743/103622 (Casa Betania)
• duc, vedere în două părți balcon, parchet 
contorizări, Gojdu. Preț 140.000 lei, tel. 223400, 
0740/914688,0724/169303. (Casa Betania)
• Zona Mă Decebal etA/7, neamenajat Preț 
1,6 mid. neg.Tel.0745666447/0740232043, 
0254234401 (Rubin's Home).
• Zona Băke i colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajatPreț 35000 Euro, neg. Tel, 0746666447, 
0254234401. (Rubin's Home).

Cumpăr ap. 4 camere (08)
• Den, etajele 1 sau 2, în bloc de 4 etaje, zonă 
centrală decomandate. Tel. 0744/561810,218306.

Vând case, vile (13)
• 3 nivete+enexă, 70 mp, curte betonată teren 
970 mp, Ilia, Str. Libertății, nr. 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 modeme, 
centrală termică garai anexe, curte și grădină 
750 mp. Tel. 0722/790008,0722/347521.
• Deva, zona Eminescu, 4 camere, 2 bucătării, 
centrală termică gresie, faianță termopan, 
grădină 600 mp, acces auto. Tel. 0726/972966.
• modernă pent pretențioși, 3 camere, bale, 
bucătărie, mobilă la comandă piscină 
termopan, 1200 mp, Simeria, preț. 85000 euro. 
Tel. 0745/253413.
• superbă 4 camere, 2 terase, bucătărie, 2 băi, 2 
garaje, livadă pomi, grădină legume, flori, luciu 
apă sc 120 mp, 3 nivele, st 25 ha, centrală 
tennică standard occidental zona Almașu Sec, 
preț 130.000 euro. negociabil Tel 0745/888619. 
•str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere+diferență preț 12 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• Zona lătraontrală 2 cam, bucătărie, baie, hol, 
cămară locuibilă apă gaz curent, toate 
facilitățile, anexe, curte, grădină ST 500 MP. 
FS3O M. Preț .75.000 euro, neg. Tel. .0745666447, 
0254.234401 (Rubin's Home).
• zona Vie Hol living, 2 dormitoare, bucătărie, 
bale, 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 (Mlmason)
• zona Ut de Hz , 3 Camere, hol central, 
baie, bucătărie, c.t curte, grădină st 748 mp, sc 
120 mp, 80.000 euro, tel. 0745/640725. (Mlmason)
• zonăB»eri>ăD+P+l, 1000 mp instrucție tip 
1980, 5 camere, bucătărie, 2 băl, ocupiabilă 
imediat, preț 130.000 euro, telefon 0740/173103. 
(Mimason)
• zonaE.Vădriecu,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 25 mkj. 
tei, teL 078E/49761S (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•Deva, i tetaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garai încălzire centrală st 1200 mp, 110X00 euro, 
negociabil, tel. 0788/497.615. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
•zona Călugăreai 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mili
arde. tei. 0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1)
• Deva, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
centrală st 400 mp, preț 68X00 euro, neg, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•Deva, 2M4, parter+mansardă 4 camere, 2 băl 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118000 euro, neg, telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Hw ra ■ zâne CMzH, 4 camere, gresie,

»
 termopan, centrală termică garaj,
curte betonată sc 200 mp, preț 240X00 

RON, telefoane 718833,0745/093073. (Partener)
• ta Deva, 4 camere, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă gaz canalizare, preț 85X00 euro neg, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• 3 camere, bucătărie, baie, gaz metan, apă 
curentă canalizare, curte + grădină st 1078 mp, 
zonă deosebită Deva, preț 400X00 lei neg. Tel. 
223400, 0724/169303, 0740/914688. (Casa
Betania)

• p+1, 4 camere, 2 bă, garaj, bucătărie, curtet 
grădină st 1200 mp, centrală termică proprie, 
Deva, preț 120.000 euro neg. Tel. 223400, 
0742/006228,0720/387896. (Casa Betania) 
•zum Hurta, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), -gaz 
curent canalizare, telefon, st-UO mp, preț 800 
mil, telefoane 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• la 22 km de Den, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte • 1000 
mp, grădină ■ 10800 mp, curent teren arabil 
minim • 50000 mp, Ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• ta Deva, 4 cernere, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă gaz canalizare, preț 85X00 euro, neg, 
telefon 0722/564004. (Prima-lnvest)
• Hwwttoara, 4 camere, sobe teracotă boiler pe 
gaz bate, bucătărie, preț 120X00 RON, telefoane 
718833,0745/093073. (Partener)
• wgețrt, ta zona Zăvoi, 2 camere, baie 
amenajată bucătărie, cămară centrală termică 
mansardă Preț. 175000 RON, telefon 0745-367893. 
(Garant Consulting)

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

Vând case de vacanțâ (15)
• cabană cu mansardă și teren 1000 mp, 
Costeștl, nr. 25 A, zonă deosebită grădină pomi. 
Tel. 0723/288282
• P+lta stațiunea Geoagiu-Băl preț convenabil. 
Relații la tel. 0254/241044, după ora 17.

Vând case la țarâ (17)
• 4 camere, grădină 50 ari, cabană curte mare, 
250 pomi fructiferi, loc de casă anexe 
gospodărești, la șoseaua Timișoara, 32 km de 
Deva. Tel. 0723/8B562
• cea* 2 camere șl grădină 2500 mp, în Rapoltu 
Mare. Tel. 0724/278239,261162.
• caat ta Băcia. nr. 6, gaz metan, apă curent, 
curte și anexe, grădină cu pomi fructiferi 2900 
mp, preț 15 mid, tei, negociabil. Tel. 0254/212034.
• caaă ta localitatea Balșa, familia Romaniuc 
loan.
• casănouă în Boholtnr.74B, geam termopan, 
tâmplărie aluminiu, apă curentă încalzie 
centrală mansardă fosă septică 2 fântâni apă 
minerală și dulce, bucătărie de vară garaj, pomi 
fructiferi. Tel. 229256,0720/677035.
• ta Căatău, cu anexe gospodărești și grădină 
Tei. 0254/244263.
• wgent cael In Hărău, 3 camere, bucătărie, 
garaj, curte, grădină zonă fără probleme. TeL 
0745/084616,234415.
• vând casă cu grădină și anexe gospodărești, 
în Pricaz Str. Principală nr. 151. Tel. 211670.
•zoo SânMiatai 2 corpuri de casă o cameră 
baie, bucătărie, și 2 camere, hol cămară sere, 2 
ari, gaz apă curent, preț 2 miliarde lei, nego
ciabil, tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Mnău, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent fântână în curte, preț 350 mii. 
tel, neg., tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zum Lețartc, îtamere, bucătărie, teren, preț 
650 mii. lei, negociabil, telefoane 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dobra, 2 camere,, hol, cămară proiect 
pentru o altă casă preț 550 mii. lei, negociabil. 
Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis)
•zona Bălța, 2 camere, cămară hol închis, 
anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 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 mii, telefon 0788'497615: 
(Agenția Imobiliara Nr.l Deva)

•ta BohoR, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 155 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent 3 camere, bucătărie, bate, beci, garaj, 
(ară canalizare, SC=1100 mp, ST=72O mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent 4 camere, bucătărie, bale, living, 
centrală termică canalizare, ST=340 mp, 250000 
RON, tel. 218693.0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• legeni 3 camere, bucătărie, baie,, centrală 
termică ST=365 mp, renovată 350000 RON, tele
foane 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• legeni 4 camere, bucătărie, baie, SC=159 mp, 
ST=400 mp, 100000 euro, tel. 218693.0745/398767, 
0727/897467: (Alfa)

Vând garsoniere (19)
• amenajata, gresie și faianță parchet balcon 
închis, ST 40 mp, zonă ultracentrală preț. 720 
mil. negociabil. Tel. 0742/019418
• Deva, Dorobanți, etaj 1, decomandate, 
contorizări, faianță mochetă preț 660 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0723/251498.
•zona Progresirt, 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)
• semidec, parchet jaluzele exterioare, 
contorizări, zonă bună Hunedoara, preț 19.900 
RON, tel. 718833,0745/376077. (Partener)
• zone M5/1 Hunedoara, gresie, faianță 
convector, balcon închis, preț 35.000 RON, tel. 
718833,0745/093073. (Partener)
• doc, complet mobilată 9eam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă tv color, frigider, aragaz totul 
nou, etl, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745411.449.(AgențiaimobiliarăNr.l)
• idbacental Deva, dec, balcon închis, 
termopan, parchet de stejar, hol central, debara, 
baie mare, preț bun 79.000 RON, tel. 0Z88-165703, 
232808,0788-165702 (Fiesta Nora)
• zona Entaecu, etaj 3, decomandate, 
apometre, gaz 2 focuri, parchet balcon închis, 
vedere la stradă preț 95X00 RON, tel. 
0745/302200,232808,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, bloc de cărămidă nou, etaj 4, 
dec, 54 mp, 2 camere cu posibilitate de mansar
dare, centrală termică parchet gresie, faianță 
bucătărie mare, preț 95X00 RON tel. 0788/165703, 
232808, 0788'165702. (Fiesta Nora)
• zona CrișiU, etaj 3, semidecomandat^ 
apometre, gaz contorizat bșlcon închis, fără 
modificări, preț 555000 RON, tei. 0723/251498, 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Bălcescu, etaj 1, decomandată 
contorizări, gresie, faianță balcon, vedere în 
față preț 66X00 RON. Tel. 0723/251498,232808, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• ugart, dec, amenajată liberă 30 mp, preț 650 
mii, teL 0745/640725. (Mimason)
• cu 2 camere, etl parchet gresie, faianță zona 
Dacia, preț 550 mii, tel. 0740/173103. 206003. 
(Mimason)
• zona Dada, et2, liberă preț 13500 euro, tel. 
0746/266071,206003. (Mimason)

•zona Mărăști et3, contorizări, liberă preț 500 
mii. lei, telefoane 0745/266071, 206003. 
(Mlmason)
• wgent ta zona Micro 15, etaj intermediar, 
balcon, contorizări. Preț 47500 RON. Tel. 
0740013971. (Garant Consulting)
• wgent ta zona Decebal, decomandate, 
balcon, contorizări (apometre, repartitoare, gaz 
2 focuri). Preț 79000 RON. Tel. 0740013971. 
(Garant Consulting)
• urgent ta zona Kogălnlceanu sdecomandate, 
etaj Intermediar. Preț 65000 RON. Tel. 0741- 
154401; 227542, seara (Garant Consulting)
• wgent confort 1, decomandate, suprafață de 
peste 35 mp, ocupabiiă imediat blocul 15. 
Telefon 0741-154401; 227542, seara. (Garant 
Consulting)
•zona Zamflrescu, dec, etaj 1, ocupabiiă ime
diat 650 miLIei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dec, amenajată et 1, 
ocupabiiă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256, (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec, contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona MărtșH, dec., mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514 (Rocan 3000) 
•zona Mărăști vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
ofertă excepțfona Decomandate, geamuri 

termopan, gresie, faianță parchet, balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comandă preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
•Deva, cartier Dacia, preț 310 milioane tei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•decomandate, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Telefoane 0722/624091. (Casa 
Grande)
• decomandată st 40 mp, centrală termică 
proprie, parchet gresie, faianță geamuri 
termopan, balcon. Dorobanți. Preț82.000lei neg. 
Tel. 223400, 0743/103622, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• etaj 1 contorizări, balcon, bine întreținută. 
Calea Zarandului. Preț 49.500 lei. Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• etaj 1 cu 2 camere mari, baie cu geam, gresie, 
faianță parchet contorizări, merită văzută 
Aleea Romanilor. Preț 55.000 lei neg. Tel. 223400, 
0740/914688, 0720/169303. (Casa Betania)
• zonă bună Hunedoara, semidec, parchet 
jaluzele, preț 21.000 ron, tel. 718833,0740130413. 
(Partener)
• urgeirt, zonă bună gaz contorizat et 1, balcon 
închis, preț 550 mii, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• 2 camere, semidec., parchet baie cu 
gresle+faianță bloc de cărămidă totul conto
rizat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii, tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți dec, modificată (cameră 
+llving), repartitoare, parchet gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii, tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235206; 0724620358 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet, 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec, et 3, contorizări, balcon 
inctiis. zână totitătăă îmtv uaAtățrn. preț 680 
îhîl7feL2357® 0724620358. (RScăn 3000)
• urgent ST=52 mp, parter, f balcon, gresie, 
faianță parchet 82000 RON. Tel. 218693,0745- 
398767,0727/897467. (Alfa)
• urgeirt, ST=35 mp, parter, baie, bucătărie, 
balcon închis, centrală tennică faianță gresie, 
parchet 23500 euro, tel 218693, 0745/398767, 
0727/397467. (Alfa)
• wgent ST=30 mp, et 1, baie, balcon, acoperiș, 
48000 RON. Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)
• zona Dada, dec., modificată gresie, faianță 
contorizări, st 30 mp. Preț 470 mii. neg. Tel. 
0745/666447,0254234401. (Rubin's Home)

Cumpâr garsoniere (20)
•ta Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
Ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika) 
• wgent zona Mărăștiul Nou, Dacia, Dorobanți 
Progresul, Avram lancu, la prețul pieței și cu 
plata imediată tel. 0788/165703, 232808, 
0745/302200. (Fiesta Nora)

Vând terenuri (21)
• 10parcefeterena500mp,zonaCăprioara.Tel. 
211124.
• 24700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF. Tel. 212272,0723/732560.
• Bâroea Mfcă 4.000 mp, gaz, curent preț 10 
euro mp. Tel. 0740/139871.
• Den, krtravBan 1255 mp, fs 23 m, zona Fabricii 
de Mătase, acces la toate utilitățile, preț 28 euro 
mp, negociabil.Tel. 0745/096675,218308 seara.
• Hravlan 5100 mp, zona Deva 700. Tel. 222305, 
226813.
• krtravlan pentru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt S1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent 
la poartă Tel. 220269,0746/029058.
• Intavlan șl extravilan. Tel. 261013.
• tahrav U00 mp, fs 30 m, utilități, zona 
Zăvoi, spre oraș, preț 22 euro mp, negociabil. Tel. 
0745/888619.
• krtrav î, 4 parcele, 650 mp, fs. 18 m, utilități 
aproape, loc drept zona Zăvoi, ideal construcție 
casă preț. 22000 euro parcela, negociabil. Tel. 
0745/888169.
• krtravlan, ta Deva, Str. Alunului (zonă agre
ment), case vacanță 2300 mp. Tel. 227242.
• toc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz. curent 
loc drept zonă liniștită Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• toc de casă în satul Bățălar, comuna Bretea 
Română 30 ari, preț negocaibil. Relații Strei- 
Săcel, nr. 35 sau tel. 730938.
• Râu Mare Retezat zonă vile, curent electric și 
apă prin cădere, 1400 mp, negociabil, teren Deva 
900 - 1800 mp, Prelungirea Vulcan, preț 4 -10 
euro mp și zona Zăvoi 800 mp. Tel. 0720/437889.
• teren în comuna Brănișca, deosebit pentru 
casă de vacanță 2600 mp, fs 16 m, utilități în 
apropiere, preț 15 euro mp, negociabil. Tel. 
0745/662506.
• teren krtravlan, ideal pentru construcții, Deva, 
str. V. Babeș, nr. 36, toate facilitățile, 715 mp, 
negociabil. Tel. 0740/526688,0254/223818
• wgent aete și grădină în Căstău, la șosea, 
suprafață totala 1013 mp, fs 72 m, posibilități 
privatizare. Tel. 242766 sau 0723/165414.
• In Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)
• ta Zăvoi fs 165 m (mai jos de casa galbenă), 
preț 23 euro/mp, telefon 0740/173103. 
(Mimason)
• krtravlan, 1200 mp, fs 15 m, intabulat în CF și 
500 mp scos din circuitul agricol, facilități în 
apropiere, zona Vulcan, preț 15 euro/mp, telefon 
0745/640725. (Mimason)

• zona CJL Roeettl 2560 mp, fs 20 m, facilități: 
curent, gaz, canalizare la 50 m, preț 24 euro/mp, 
telefon 0745/640725. (Mimason)
•zona Ceangăi loc de casă 715 mp, fs 10 m, preț 
37X00 euro, neg., telefon 0745/640725. 
(Mlmason)
•ta Mk i la DN7, cu deschidere 175 m, gaz, 
apă curent, preț 65 euro/mp, telefon 
0740/173103. (Mlmason)
•« 0 mp, Intravilan, pe Prelungirea Vulcan, fx. 
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, telefon 
0745.411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
•toc. Timpi, 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)
• paroato de teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcelă neg, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1).
•Deva, LBN mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
cureht preț 14 euro/mp, telefon 0788/497515. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• Simeria, la DN7, st 7400 mp, fs 40 m. apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•ta 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent, preț 15 euro mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• teren Intravlan, 1000 mp, zona Cetate ■ Deva, 
toate utilitățile, preț 12 euro/mp, neg, telefoane 
718833,0745/093073. (Partener)
• Intravftan, zonă DN7, st3300 fs50 mp. Apă gaz, 
curent toate facilitățile preț.24 eur 
neg..mob.0745666447, 0254.234401 (Rubin’S 
Home).
• r i zonă prelungirea Vulcan, st5200 
mp.fs.140 mp. se parcelează preț 8 eur 
mp..tel.0745666447,0254234401 (Rubin's Home).
• krtravRan zona Sântuhalm st4200 mp. Fs32m. 
toate facilitățile preț 8 eur.mp. Tel.0741301548, 
0254234401 (Rubin's Home).
• krtravlan, 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)
■ krtravlan, zona Zăvoi st 9000, parcelat apă 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• krtravlan, zona Zăvoi st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat preț 
45000 euro, telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• tatravlan, zona Zăvoi st 1040 mp, fa 13 mp, 
apă gaz. curent canalizare, ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• krtravlan, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• tatravitan, st 20N mp, fs 100 mp, zonă bună 

apă curent canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• zona Zăvoi intravilan. ST 461 mp, telefoane 
235019,0724/508610. (Casa de Vis)
• contrai Deva, st 375 mp, toate utilitățile, preț 
21.000 euro neg., tel. 718833, 0745/093073. 
(Partener)
• wgent 3672 mp din care 1060 mp intravilan și 
2612 mp extravilan, Boholt 3 euro/mp, neg., 
fs=40 m. Telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
•wgent krtravlan, 17000 mp, fs=52 m. lung. 300 
m, Deva, 7 euro/mp. Telefoane 218693, 
0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• zonă Hștttă Deva, st 2800 mp, posibilități 
cabană preț 35 euro neg., tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)

Cumpâr teren (22)
•cwnpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc, tel. 0745/253662 211587. (Evrika)
• urgent 8 hectare, intravilan la șosea. Deva sau 
împrejurimi, plata Imediat, tel, 215212. (Prima- 
lnvest)

Vând spații comerciale (25)
• Brad,front stradal, termopan, toate facilitățile, 
preț 27.000 euro, negociabil. Tel. 0721/283058
• xuprafatt 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 oodetete comercială 420 mp, piață Da
cia, hală comercială deosebită preț deosebit, 
posibilități rate, telefon 0723/419974. (Casa 
Grande)
• zona Romslva, 140 mp, apă canalizare, preț 
55X00 euro, negociabil, telefon 0745/640725. 
(Mimason)
• zonă oenikMrtrală 420 mp, construcție 
BCA+lemn, mansardă neterminată gaz, apă 
curent, preț 65.000 euro. neg., telefon 
0740/173103. (Mimason)
■ bar cu terosă zona Poliția jud., sc 76 mp, teren 
proprietate, gaz, apă canalizare, s 260 mp, preț 
43.000 euro, neg., telefoane 0740/173103,206003. 
(Mlmason)
• zonă uftracentrală ■ Hunedoară 50 mp, uși 
termopan, jaluzele int„ preț 33.000 euro, neg., 
telefoane 718833,0721/839624 (Partener)
• central amonajat 250 mp, tel, 0726523833. 
(Eurobusiness)

Alte imobile (27)
■ fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc). Preț 
5500.000.000 lei, telefon 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
• zonă twtaic edoara, PENSIUNE: p+2+M, 
4 dormitoare, living mare, bucătărie, 2 băi, 2 
terase, mansardă pivniță sc -124 mp pe nivel, st 
- 9800 mp, piscină curte betonată preț 300.000 
euro, neg., telefon 718833. (Partener)
• fermă ta Hărău, șc 300 mp, st 200 mp, preț 
25.000 euro neg„ tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

Imobile chirii (29)
• doamnă angajată serioasă solicit chirie 
urgent pe termen lung, 2 camere, ne/mobilate, 
ofer plata imediat plus avans. Tel. 0745/302200.

Vinzi

Cumperi 

închiriezi

Schimbi

Cauți

• khktaz spațiu ultracentral, ST 30 mp, preț. 
0723/562744 sau 0741/301548
• tocNriom spoțfi comerciale, în Deva. Tel 
212208
• tacMfez oportunani 2 camere mobilat deco
mandate plus garaj în Ciul Tel. 0722/896028.
• tochkfezgi 2 camere, zonă centrală 
preț 100 euro.Tel. 215487.
• tachktez unoi singure firme 4 birouri elegante, 
ultracentral, grup social, centrală termică Tel: 
0745/096675,0744/561810.
• ofer ponta închiriere vilă 4 dormitoare, living, 
bucătărie, 2 băi, garaj, mobilată și utHată occi
dental, preț 1100 euro. Tei. 0745/888619.
• aoMt wgoțrt chirie ia apartament 3 camere,
ofer și rog seriozitate, plata în avans și garanție. 
Tel. 0788/165703. ' <
• solkit wgent chirie, garsonieră ne/mobilată 
plata Imediat + garanție. Tel. 0723/251498
• central amena|at contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523831 (Eurobusiness)
• spsțl cometdate pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut wgent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat tel. 0726/523831 
(Eurobusiness)
• ofer garsonieră mobilată aragaz, frigider, 
contorizări, zona Dorobanți, preț 85 euro/lună 
tel. 0742/019418 (Prima- Invest)
• ofer spațiu comercial 22 mp, cameră+baie, 
parter, zona Piață Deva, amenajat occidental, 
preț 150 euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest)
• ofer ap. 3 camere, mobilat occidental, centrală 
tennică zona Ulpia, preț 170 euro/lună tei 
0722/564004 (Prima-lnvest)
• ofer ap. mobilat occidental, et 1, aragaz, 
frigider, tv color, mașină de spălat cuptor 
microunde, mobilă nouă, centrală termică preț 
300 euro/lună tel. 0740/093406. (Prima-lnvest)
■ ofer garai zona parc, Deva, pretabil spațiu 
comercial, apă gaz, 60 euro/iună tei 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• ofer panta închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duillu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocart 
3000)
• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobllate. 5e oferă plata anti
cipat garanție, reducere cu 50% a comisionului; 
Rugăm seriozitate. Pentru relații sunați la tele
foanele 235208 0721/ 985256, 0721/744514 
0724/620358 (Rocan 3000)
• ofer panta închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st 110 mp, ideal bar-res
taurant zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg, 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare; 
gresie, faianță scară interioară, termopan, 
tavane false și spoturi, centrală tennică sypera- 
menajat preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
•ana Romslva, s 100 mp, 4 încăperi, 2 grupuri 
sanitare, gresie, faianță termopan, preț 350 - 
euro/lună neg, tel. 206003, 0740/173103. 
(Mimason)
• zona Bălcescu Nou, 30 mp, pretabil sediu, 
birouri, cabinet preț 6 mii. iei/lună teleforl 
0745/640725. (Mimason)
• zonaLCreangă 17 mp, amenajat pentru ABC, ... 
preț 80 euro/lună telefon 0745/6407251 
(Mimason)
•caut ganonferil sau ap. 2 camere, (ne) mobilat 
de preferință pe termen lung, tel 211587; 
0745/253662 (Evrika)
• garaonfert doc, proaspăt renovată modem; 
centrală tennică proprie, baie modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv, color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți, preț 160 
euro/ lună Tel. 223400,0720/387896,0740/914688 
(Casa Betania)
• aii 4 camere, amenajat occidental, mobilă . 
modernă baie modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv. color nou, Al. 
Constructorilor. Preț 260 euro/lună Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• Ciut spupu, zona b-dului Decebal sau 1 
Decembrie, St=50 mp maxim, amenajat sau 
neamenajat pe perioadă lungă de timp. Ofer 
prețul pieței. Tel.0745666447, 0254234401 
(Rubin's Home).

• gwssnfefă nteMată zona Ștrand, telefoil 
0788/497.615 (Agenția imobiliara Nr. 1) 
•casă 3 camere, bucătărie, baie, încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabil, confort garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• apartament 2 camere, zonă ultracentrală, 
vedere spre BCR, decomandate, centrală 
termică mobilat șl 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, tet 
0788/165703,0788/165702. (Fiesta Nora)
• ofer ap. 2 camere, zona pieței, decomandatei 
apometre, gaz contorizat repartitoare, semimo- 
bilat proaspăt renovat, preț 120 euro, tel. 
0788/165702,0788/165703. (Fiesta Nora)
• wgenț ta zona Decebal, 2 camere nemobilate. 
Preț 90 euro/lună Telefon 0740013971. (Garant 
Consulting)
• urgent ta zona Piața Centrală 3 camere 
nemobilate, et 1. Preț 150 euro/lună telefon 
074001397L (Garant Consulting)
• wgent ta zona Gojdu, 2 camere, contorizări, 
mobilat Preț 4 milioane lei. Tel. 0788/361782, 
224298 (Garant Consulting)
• wgwrt, ta zona M Viteazul, 2 camere, mobilat 
Preț 100 euro. Tel. 0788/361782,224296. (Garant 
Consulting)
• urgent ta zona Aleea Armatei, 2 camere, 
sdecomandate, et. 4, mobilat contorizări, 90 
euro/lună avans 3 luni. Telefon 0745-367891 
(Garant Consulting)
• wgent ta zona Gojdu, et 3,2 camere, sdeco
mandate, nemobilat 80 euro/lună+garanție 100 
euro. Telefon 0745-367893. (Garant Consulting)
• wgent ta zona pieței, 2 camere decomandate, 
centrală termică amenajat deosebit et 1, 
mobilat utilat 250 euro/lună+garanție, telefoR 
0745-367891 (Garant Consulting)

Auto românești (36)
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• id Aro 244, motor stare perfectă, probleme 
tablă, instalație electrică, suspensii, pentru 
piese, șasiu, cardan, punte spate cu butuc, elec
tromotor, genți, chiulasă, cu capac. Tel. 
0721/079491,219413.
• vând Dada 1310 break, af 1998, preț nego
ciabil. Tel. 0740/025053.
• vtt tada U10 LI, af 2000, motor pe Injecție, 
vopsea originală din fabrică, 40J00 km, mașină 
de garaj, preț^B milioane lei. Tel. 0723/270348
• vând Dada 1310 LI, af 2000, preț 3000 euro. Tel. 
0724/355151.
• vând Dada 1310, roșie, af 1986. revizie 2006, 
rovlnietă, asigurare, preț 2.800 ron, negociabil. 
Tel. 775470.
• vând Dada papuc 1305, af 1997, culoare albă, 2 
Igcuri, preț 9.000 ron, negociabil. Tel. 213360.

i ■ vând Dacia Super Nova, culoare alb 28,17.000 
îtm. preț 3.000 euro, stare foarte bună. Tel. 
’213943.

• vând laptop Pentium II Compaq, Pentium III 
IBM, digicam ■ minlcameră Web cu cablu des
cărcare poze + CD instalare calculator Pentium 
1, negociabil, Imprimantă Lexmark 2602 garanție 
6 luni. Tel. 0740/025051

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

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

Materiale de construcții (53)
• vând hună pentru zurăvit, 5 kg, preț30.000 lei, 
negociabil. Tel 228748, zilnic.

Auto străine (37) Arta, antichități, cărți, 
reviste (55)

Comemorări (76) Decese (75)

• vând Rai Ritmo, stare foarte bună de 
funcționare, preț avantajos. Tel. 0743/465315.
• vând Opal Vectra 1,6 i, af 1991, gri metalizat, 5 
uși, stare foarte bună, închidere centralizată, 
alarmă, preț negociabil. Tel. 0722/376825.

Microbuze. Dube (38)
• vând Ford Tranzit af 1991, bine întreținut, unic 
proprietar, preț și modalitate de plata negocia
bile. TeL 0723/394425.
• vâr dn Mazda E 2200, II locuri, af 1988, 
Diesel, preț IOjOOO ron, negociabil. Tel. 213360.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând moară cu pietre cu ciocane, cântar 500 
kțjjeavă zincată de 6 m, 11/2, la jumătate preț 

o vM pentru însilozare E 281 - C, preț avan
tajos. Tel. 0723/382799.

Piese, accesorii (42)
vând cric auto șl roată rezervă nouă jantă și 

anvelope continentale, 175/65R 14. Tel. 
0722/751552 sau 0724/343180.

Mobilier și interioare (47)
• vând didap furnir nuc 3 uși, ușă din lemn pe 
balamale pentru garaj, vana fontă 1,75 m Iun- 
gme, 2 arzătoare gaz, loc de veci la Bejan, bici
cletă cursieră germană, preț negociabil. Tel. 
212605, orele 8-10,17-191
• vând mâautâ tv pe role, preț 700000 lei. masă 
bucătărie, 300j000 lei, geamuri + toc la 
200000/bucata. Tel. 0722/161644.
• vând ffltâM de bucătărie, ttiatâpssauhep'
aragaz 5 ochiuri, hotă, cuptor cu microunde, 
combină frigorifică, mașina de spălat DW. Tel.

... 0740/025051
țiglă, covoare, ete-Tel.

• vtadpât dublu pentru dormitor, (2 paturi), 2 
saltele Relaxa, vitrina sufragerie, 2 fotolii, preț 
U00D00 lei/bucata. Tel. 0720/061566,213604.
• vând ingat canapea extensibilă 2 fotolii, 
măsuță stare foarte bună cuvertură huse de 
fotolii din același material, preț 73 milioane lei, 
negociabil.-Tel. 212242.
• vând ui nt și convenabil mobilă canapea 
dulap 2 uși, bibliotecă birou, preț 5 milioane lei. 
Tei. 0724/218018 0744/705490.

. vând ușă de intrare, ramă pvc cu geam 
-cermopan, 230/90 cm, import Germania des

chidere stânga preț 220 euro, inclusiv feroneria 
negociabil. TeL 0745/096675.218308 seara

Aparate foto si telefonice
(50)

• vând Mia 3410 ia cutie, preț 50 euro și Nokla 
5110 + SN, preț 30 euro. Tel 0722/161644.

• vând tfetai Sagem MYX 521 cu cameră foto 
încorporaS (VGA 640 x 480) 4 MB memorie, 
garanție 5 luni și telefon Siemens S 55, preț nego
ciat* TeL 0740/025053.

Calculatoare si accesorii 
(51)

DELCRIS SERVICE SRL
TEL: 10359)400.222
072.t-JS4.991 B f -
Ser. Primăriei Nr.26 0 "» M
OR /WI A

ACUM 
SI numai ACUM 

ULTR A PROMOȚII
Numai aici jiasesti.

Cele nrai md r*?rjr 
MONITOARE Id feki 450.000 lei 
MONITOARE I /•<)1 h 850 000 iei 

Distribuitor computere 
second-hand
produse noi

E-mail: calculatoarea rdslink.ro I

• pentru cotocdonari vând diferite medalii, 
decorații din anii 1962-1984. Preț total 15 mii. Tei. 
0254/211441.
• vând dkțlonar Enciclopedic al limbii române, 
educație de lux 4 volume. Preț negociabil. Tel. 
0254/213952.

Electrocasnice (56)
• vând canddabni de cristal de Boemia, per
fectă stare, 3 becuri, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând cengetetor 5 sertare, stare bună de func
ționare, preț 33 milioane lei, negociabil. Tel. 
229017,
• vând MgMer Arctic 2401, trusă sudură oxi- 
acetilenă reductor oxigen, preț negociabil. Tel. 
0254/214504.
• vând frigider Arctic, stare foarte bună preț, 
23 mii. negociabil. Tel. 0254/211441
• vând frigider Fram, preț 2300.000 lei. Tel. 
261849.
• vând ladă frigorifică 4 sertare și mașină de 
spălat Alba Lux cu încălzitor, stare foarte bună 
preț negociabil. Tel. 0254/215861.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună cu motor defect, toată Instalația este pe 
cupru, preț 23 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. 
2122720723/732560.
• vând mașină de cusut Singer, stare perfectă 
de funcționare, preț convenabil. Tel. 213908.
• vând agent ladă frigorifică Arctic cu 5 sertare, 
bine întreținută stare perfectă de funcționare, 
negociabil. Tel. 228204.
• vindem mașini de cusut industriale. Tel. 
212208

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• dgnm 2 broaște țestoase, femeiâ+masaji. TeL 
0744/874987.
• vând 7 famili de albine, centrifugă și colec
toare polen. Tel. 0254/214430.
• vând veroflț» deprâsilă scroafe gestante și 
scroafe cu purcei. Tel 0726/504625.
• vând M Tel. 261013.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

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

Altele (61)
• ofertele prețuri minime, îmbuteliate sau vrac, 
siropuri concentrate pentru dozatoare Tec, 
profit 400%, sifonerii și uz casnic, gamă 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. Tei. 212272,0723/732560.

• vând căzni țuică 150 kg și 13 ha teren agricol. 
Tel. 616234.
• vând ceai de mână elvețian Longines, cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 140 
euro negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând firmă cu toate obiectele de activitate. 
Tel. 0740/089255.
• vând o pereche ochelari cu lentile import, bifo
cale, dioptrie +4, +6, preț 13 mil. Tel. 
0254/211441.
• vând porunb pentru floricele pop corn, putere 
de expandare 99%, preț 30.000 lei/kg. Deva Tel. 
235320,0745/096675.
• vând cărucior pentru copii, stare excep
țională preț negociabil, fețe uși față noi Dacia 
1300-1310 și arbore cotit cota zero, nou, Dacia 
1300. Tel. 216255.

Pierderi (62)
• pfertar camei asigurări sănătate pe numele 
lunasz Alexandru Se declară nul.

Solicitări servicii (71)
• caut Mtvidu de 4 ore, după ora 16. Tel. 
0744/874987.

Prestări servicii (72)

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

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

• efectuez tramport marfă local și 
interurban, cu camion acoperit de 311 util, 
36 mc, dimensiuni de încărcare 600 x 240 x 
240. Tel. 229611,0740/953297.

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

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

Cu durere In suflet amintim că se Împlinesc 6 săptămâni de 
la decesul celui ce a fost

RĂDULESCU ALEXANDRU
in vârstă de 49 de ani. Parastasul de pomenire va avea loc 
sâmbătă, 13 august a.c., la Biserica Ortodoxă Sf. Vasile, de 
pe str. M. Eminescu, din Deva, ora 10, după Liturghie. , 
Dumnezeu să-l odihnească.

Familia

Suntem alături de familia celui care a fost un colaborator al 
Editurii Emia

VIOREL JIANU
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Colectivul Editurii Emia, director Paulina Popa

Un ultim omagiu fostului mare conducător al sportului 
hunedorean

VIOREL JIANU
Sincere condoleanțe familiei.
Colegii de la Direcția pentru Sport a Județului Hunedoara

Au trecut 5 ani de dor și durere de 
când moartea nemiloasă a răpit-o 
dintre cei dragi pe cea mai scumpi 
fiică, soră, cumnată, nepoată și 
verișoară

CAMELIA BUȘTEA
Chipul tău drag va rămâne veșnic 
in inimile noastre îndoliate. Paras
tasul de pomenire are loc duminică 
14 august.

Familia

A trecut un an de tristete și doliu 
după buna noastră soție și mamă 
prof. MARIO ARA CRISTEA 
De asemenea s-au scurs 14 ani și 
respectiv 12 ani de la pierderea 
părinților noștri dragi

TOADER ȘI VALERIA
Parastasul de pomenire, sâmbătă 13 
august, ora 17, la Cimitirul Ortodox 
Baia de Criș.

• traniport mobner, electrocasnice, cu auto 
acoperit de U t și 14 mc, la cerere asigur și 
demontarea acestora pentru transport Tel. 
225578,0744934462
• tânplârii *i lemn masiv, mobilier, uși, feres
tre, folșoare de grădină. Tel. 0726/461863.

• angaja malctni constructor, experiență 
minim 5 ani în construcții civile și industriale, 
zidari - finisori și izolatori. Tel. 0726/157883.
• angaja șofer. Tel. 0740/420521.

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

■ SC Inf in SA Deva, teL 21 15,214433, 
Mjșajeiză operatori caladator pentru

• luoând acasă poți câștiga 300 ■ 500 dolari 
săptămânal. T rimrte pilc autoadresat la OPL CP 
9, Slmeria. Nu vel regreta.
• societate comercială angajează vânzători de 
ziare latonetă. Tel. 712274.
• caut femeie, permanent, pentru companie 
bătrână, ofer întreținere șl retribuție. Tel. 227884 
sau 225044.

(tootefe lâL ktfermețl la tel «74/WM

Suntem alături de familia greu încercată, acum, la trecerea 
in neființă a celui care a fost

VIOREL JIANU
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Cuscrii, familia Dănilă Gheorghe și Maria

Un ultim omagiu celui care a fost un tată, socru și un bunic 
extraordinar

VIOREL JIANU
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Nora Jianu Laura șl nepotul Jianu Mihai Alexandru

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

VIOREL JIANU
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Familia Fit Tiberiu și Simona

Suntem alături de familia greu încercată acum, la trecerea 
în neființă a marelui om de sport hunedorean, cel care a 
pus bazele gimnasticii și atletismului la Deva și a 
contribuit din plin la excepționalale rezultate obținute de 
gimnastica românească, atletismul devean, sportul hune
dorean, regretatul

JIANU VIOREL
Cadrele didactice, antrenorii și sportivii de la Colegiul 

Sportiv „Cetate” Deva

.. a m i vpi Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat,
ț VI |j Ei m I IA Z A BI In f încearcă variantele speciale contra cost.
“ V lIZBall I IflfcO I La ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

CiltAAr<*BUl.b’rCnOCHENAR + BOLD

ClPret îooonnipj (10 tei opji

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtini;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont- Micro 15:
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamtlrescu - B-dul Decebal.

aMte Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 șl 14 la sediul redacției șl se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu îți asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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• Pe orbită. Cel mai mare satelit de tele
comunicații din lume, Thaicom-4, a fost 
pus pe orbită de o rachetă Ariane-5, 
lansată ieri dimineață de la Kourou, 
Guyana Franceză.

• Sadici. Poliția croată caută un grup de 
adolescenți care au torturat mai multe 
pisicuțe și, ulterior, au „preparat" la grătar 
una dintre ele.

Festivalul de la Sziget
Budapesta (MF) - Cântărețul senegalez 

Youssou N'Dour și multe alte staruri au 
deschis miercuri seara festivalul de la 
Sziget, Ungaria, în fața unui public de 50.000 
de persoane.

Această a 13-a ediție a festivalului mul
ticultural promite să fie „și mai mare, și 
mai nebunească” decât de obicei, reunind 
1.000 de evenimente diferite, dintre care 400 
de concerte. Festivalul de pe insula Obuda 
de pe Dunăre se va încheia la 17 august.

După Youssou N'Dour și Morcheeba, 
capul de afiș va fi ținut de Nick Cave, Mory 
Kante, Louise Attaque, Yann Tiersen, Korn, 
Juliette Lewis, The Licks și grupul brita
nic Saxon.

Excelență astorul
John Malko ich a primit 
Premiul de Excelență 
pentru întreaga carieră, 
în cadrul Festivalului 
Internațional de Film ie 
la Locarno. (Foto: epaj

Risca din nou 
închisoarea

Los Angeles (MF) - Cântă
reața americană Courtney 
Love riscă închisoarea pentru 
că ar fi consumat droguri în 
timp ce se afla în stare de li
bertate sub supraveghere.

Love (41 ani) va compărea 
la 19 august în fața jude
cătorului Rând Rubin, de la 
un tribunal din Los Angeles, 
pentru a răspunde acuzațiilor 
procurorului adjunct Gina 
Satriano, potrivit cărora ea ar 
fi încălcat termenii eliberării 
condiționate consumând stu
pefiante.

Dacă judecătorul o va găsi 
vinovată de încălcarea ter
menilor eliberării condițio
nate, cântăreața ar putea fi 
condamnată la trei ani de 
închisoare. în februarie, vă
duva lui Kurt Cobain a scăpat 
ca prin urechile de acului de 
închisoare.

Este acuzat de plagiat

Sonerie

Londra (MF) - Un nou 
costum de baie, dotat cu 
un dispozitiv electronic 
care sună la fiecare sfert 
de oră pentru a averti
za purtătoarea în timp 
ce face plajă că este tim
pul să se întoarcă, a fost 
lansat oficial ieri pe pla
ja de la Brighton, sudul 
Angliei.

Marele jaf

Fortaleza (MF) - Suma 
de 68 milioane de dolari 
(56,5 milioane de euro) 
furată la sfârșitul săptă
mânii trecute dintr-o fil
ială a Băncii Centrale a 
Braziliei nu era asigu
rată, deoarece se afla în 
încăperea-seif a băncii, 
a anunțat miercuri ins
tituția financiară.

Potrivit ultimelor date, 
hoții au aruncat banc
notele noi care nu fu
seseră puse în circula
ție.

Bel Geddes
: (Foto: EPA)

I A murit 
I Miss Ellie

i Las Angeles (MF) -
Actrița americană Bar
bara Bel Geddes, 

i cunoscută mai ales 
î pentru rpU lui Miss

0te Ewihg din serialul 
de televiziune „Dallas", 

i s-a stins din viață la
vârsta de 82 de ani. 

î Fosta actriță de teatru 
= și film a murit de can- 
j cer pulmonar, la casa 

ei din Northeast Har
bor, Maine, a anmțat 

i cotidianul San Francis

co Chronide. Actrița 
ar fi murit luni, deși 
vestea nu a fost anun
țată decât miercuri.

■ Filmul american „The 
Island" ar fi inspirat 
dintr-un lung-metraj 
din anii '70.

New York (MF) - Producă
torii unui film din anii '70 au 
acționat în justiție studiourile 
DreamWorks și Warner Bros, 
care stau la baza filmului 
„The Island”, direct inspirat, 
susțin ei, din lung-metrajul 
lor.

Plângerea de încălcare a 
drepturilor de autor a fost 
depusă luni la Tribunalul 
Federal din New York de 
către firma „Clonus Associ
ates”, producătorii filmului 
de science fiction „Parts: The 
Clonus Horror”. Aceasta cere

retragerea filmului „The Is
land” din sălile de cinema și 
despăgubiri, fără a preciza 
suma.

Potrivit avocatului acuză
rii, Jason Drangel, plângerea 
enumeră 90 de similitudini 
între cele două filme în ceea 
ce privește „intriga, scenele, 
personajele, decorul”. Avo
catul citează de asemenea 
critici și comentarii din presă 
despre „The Island”, care 
Bazează legȘ^^t cu „Clo- 

„The Island”, film de acți
une despre donare realizat de 
Michael Bay, în care joacă 
Scarlett Johansson și Ewan 
McGregor, a fost lapsat în 
iulie și a avut rezultate deza
măgitoare până în prezent.

Puiul de panda s-a. născut în 9 iulie la 
Smithsonian's National Zoo din Washington.

(Foto: EPA)

Bere și 
■ în satul natal al Papei, 
comercianții oferă multe 
produse legate de per
soana acestuia.

Berlin (MF) - Comercianții 
bavarezi din satul natal al 
Papei, Marktl-am-Inn, oferă 
din ce în ce mai multe pro
duse legate de persoana aces
tuia.

Produsul care se bucură de 
cel mai mare succes în pre
zent este fără îndoială „Pap- 
stbier” sau berea Papei, care 
se vinde în pachete de câte 
patru sticle sau la bidon de 
doi litri. Fabricată de brase
ria Weideneder dintr-un sat 
vecin și cu o tărie de 5,5 gra
de, berea se vinde până și la 
florărie.

La brutăria Leukert se 
vând produse în formă de

râmați Ratzinger
„Pilgerwurst”, cârnații pele
rinului.

Două butîcuri de suve
niruri propun brichete, fi
gurine de ceară, lumânării 
sticluțe cu apă sfințită, pos- 
tere, pachete de tămâie, port- 
chei, cruci, degetare, farfurii 
etc., cu efigia Papei.
Și rețete

La standul cu obiecte de 
cult de la intrarea în hanul 
Oberbrau poate fi cumpărată 
0 carte de bucate cu rețete 
bavareze apreciate de Bene
dict al XVI-lea.

La magazinul de textile din 
sat pot fi găsite perne și tri
couri cu fața zâmbitoare a 
Papei, în timp ce la Primărie 
un afiș informează colecți
onarii de posibilitatea de a 
comanda monede de argint cu 
efigia Papei.

Carte de bucate cu rețete bavareze și berea Papei (Foto: EPA)

mitră, „pâinea Vaticanului” 
și „Papsttortchen”, prăjituri 
pătrate cu cremă de ciocolată, 
decorate cu o cruce. O altă 
patiserie oferă un produs 
asemănător, care se numește

.. yr

însă „Benedikttorte” și este 
decorată cu simbolul „B 
XVI”. Vânzătoarea de pre
parate din came Renate Alber 
își laudă cârnații Ratzinger, 
în timp ce concurența vinde

Anchetă britanică scumpă
Londra (MF) - Costul anchetei britanice 

privind moartea prințesei Diana, în august 
1997, ar putea atinge două milioane de lire 
sterline, adică aproape trei milioane de 
euro. Estimarea aparține unei agenții bri
tanice de presă și se bazează pe cifrele pu
blicate pe site-ul Scotland Yard.

Ancheta a început în 2004, sub respon
sabilitatea directă a lui John Stevens, care 
era atunci șeful Scotland Yard. Stevens va 
conduce în continuare ancheta, care ar tre
bui să se încheie până la sfârșitul anului, 
deși a părăsit conducerea poliției din luna 
ianuarie.

George Hyatte (Foto: fan)

Noii „Bonnie și Clyde", prinși
Columbus (MF) - Deținutul 

George Hyatte, care a evadat 
de sub escortă marți, cu aju
torul soției sale, Jennifer, a 
fost capturat împreună cu 
aceasta, în noaptea de mier
curi spre joi, într-un hotel din 
Columbus, în statul american 
Ohio.

Cei doi au fost arestați fără 
să opună rezistență, a anunțat 
Mark Gwyn, directorul Biro

ului de Investigații din Ten
nessee.

Gwyn a declarat că Jen
nifer a suferit răni serioase 
în timpul „operațiunii” pe 
care a pus-o la cale pentru 
a-și elibera soțul, dar că viața 
sa nu este în pericol. Poliția 
a fost alertată în legătură cu 
prezența fugarilor de către 
un cuplu cazat în același 
motel.

Bagheta Niște bucă
tari palestinieni an rea
lizat ceatna. lungă ba
ghetă sanawich, 750 de 
mefcl, cu speranța că vor 
intra în Cartea : Recor
durilor: (Fota epă)


