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Gura Barza (L.L.) - Atelierele Centrale Crișcior au reușit să trezească interesul u- nui investitor austriac ce

Cerul va fi variabil, cu ploi în cursul 
amiezii.

de muncă vor fi oferite ®e >.: tea relansări-zcmel priÂ iire- piața muncii. . ... . -vorbi despre sume investite, atâta timp cât investiția în hale și echipamente de pro-

Austrieci la Gura Barza
dimineața

ePunct maghiar la Lupeni
H Comunitatea maqhi- maghiara din Vale la finele vor avea acces gratuit 1< ă traseism

Ploile căzute în ultimele zile au produs însemnate pagube agricole, a căror valoare se ridică la peste 1,5 miliarde de lei vechi. Au fost afectate 74 ha de teren agricol.
(Foto: Traian Mânu)

• Grevă sistată. Sanitasul nu va mai intra în grevă, anunță Lucia Vintilă, lider sindical „Sanitas" Deva. „S-a semnat protocolul cu ministerul de resprt, astfel încât cadrele sanitare vor primi cele 20 de tichete de masă, se vor acorda sporurile salariale și se va respecta salarizarea după vechime", spune Lucia Vintilă. (IJ.)
Filme istorice pe CetateDeva (M.S.) - Iubitorii de filme istorice vor putea viziona astfel de producții la ruinele Cetății Deva, unde vor fi organizate proiecții pe tot parcursul verii, a anunțat viceprimarul municipiului Deva, loan Inișconi. Seria vizionărilor a fost deschisă aseară de filmul „Columna”, după care vor urma alte producții de gen, pe tot parcursul săptămânii în curs. Participarea la acest gen de proiecții este gratuită. Spectatorii care vor urca cu telecabina vor achita costul biletului, iar programul de funcționare al mijlocului de transport va fi prelungit.
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ieșiri din venit de completare 
la Mittal Steel S.A.

175

trafica- Cuvântul liber, sursa: AJOFM Hunedoara

■ Prin intermediul unui 
investitor austriac, A.C. 
Crișcior „atacă" șoma
jul din zonă.

oferă posibilitatea creării de locuri de muncă în domeniul producției de rezistențe pentru echipamentele de uz casnic. Investiția se derulează prin AC Crișcior, care au pus la dispoziție cea mai mare hală (aproximativ 25% din. capacitate) pentru demararea producției de rezistențe. Peste

60 de muncitori sunt deja an- ducție este în derulare. Im- gajați. în prima etapă, numă- portant este faptul că un-prim rul angajaților va ajunge la pas în atragerea investitorilor . 300, iar o dată cu dezvoltarea în fostele zone miniere a fost, societății peste 1000 de locuri făcut și se creează pcsibfl^/?,Nu se poate '• area de noi locuri de muncă”, susține directorul general al S.C. Atelierele Centrale S.A. Crișcior, Gheorghe Cioc.

ară din Valea Jiului va 
avea acces la Internet 
prin ePunct.

Lupeni (I.J.) - UDTM Lupeni în parteneriat cu UDMR Lupeni și Vulcan și asociații umanitare, cu finanțarea Fundației Progress au deschis pentru întreaga comunitate

săptămânii trecute un ePunct. ePunctul-maghiar constă dintr-o rețea de calculatoare conectată la Internet, care va putea fi utilizată gratuit de către membrii comunității maghiare din Valea Jiului în paralel cu organizarea de cursuri de calculatoare pentru copii și adulți. ’’Membrii comunității maghiare din Vale

gratuit la informații din toate domeniile. Totodată, se va constitui într-un element de bază al colaborării între organizațiile și instituțiile comunității maghiare”, declară Lorincz Szefl, președintele UDTM Lupen^ coordonatorul centrului.Destinat comunității maghiare, ePunctul va putea fi utilizat și de români.

Deva (D,I.) - Membrii PD pregătesc un proiect de lege care are în vedere eliminarea migrați- ei politice, cu refSriri clare la sancțiunile! ce vor fi aplicate persoanelor cu funcții alese, care practică traseiâmul politic, /p.3

Uciși de trăsnet pe câmp
■ Doi bărbați, din Bă
cia și Lupeni, au fost 
găsiți morți, electro
cutați de trăsnete.

Deva (M.T.) - Un cioban de 48 ani, a murit pe loc după ce a fost lovit de trăsnet, iar un altul a fost găsit carbonizat în stână. Gheorghe Prise- caru a murit pe loc, în timp ce se afla cu oile în locul numit „Tarlaua numărul 1”, din Băcia. în jurul orei 17, victima a fost surprinsă de furtună. Trăsnetul a fost atras de

tul bărbatului. El a fost găsit de ciobanul de la stâna din Băcia, care spune că prezenta arsuri la cap și la piept. Gheorghe Prisecaru lucra ca ajutor de cioban la stâna de ovine a comunei Băcia, de trei luni.Un alt cioban și-a pierdut viața, la Uricani, într-un mod similar. Bădicel Ioan, de 57 ani, din comuna Andrișeni, județul Iași, a fost găsit carbonizat, în zona „Siglău Mare”. Descărcările electrice puternice au dus la incendierea stânii în care se afla victima, America a sărbătorit ieri» a 229-a zi de nașterS a națiunii. La 4 iulie 1776 s-a semnat „Declarați^ de independență,. SUA. (Foto: EPA)
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'«SCUHT :• Centra secret. Serviciile de informații a- mericane și franceze, CIA și DGSE, au instituit un centru secret la Paris pentrți a coo- . ,pera mai strâns în lupta împotriva terorismu- h lui. Centrul a fost creat pentru a urmări miș- ^BȘrile transnaționale ale presupușilor teroriști.■' •Posibile negocieri. GuyaMil irakian s-a' declarat, duminică, dispiri® negocieze cu cei care au luptat împotriva armatelor străi- . ne până la alegerile din iaQuarie deoarece, • până la acea dată, acestea puteau fi considerate drept forțe de ocupație.
HMHre 
nerevendicată

Bagdad (MF) - Guvernul de la Cairo a cerut eliberarea imediată și aplicarea unui tratament uman în cazul am
Costas Caraman- 
lis (Foto: EPA)

Vizită 
isterică

100.000 de nord-coreeni au participat, duminică, în Phe nian, la o defilare organizată cu ocazia celei de-a 60-a aniversa a Partidului Comunist. Mulțimea l-a omagiat pe Ii-
basadorului egiptean în Irak, Ihab al-Sherif, dat dispărut sâmbătă, dar a cărui răpire nu a fost încă revendicată. Diploma-tul (51 ani) a fost răpit sâmbătă după amiază, în timp ce mergea singur pe o stradă comercială din Bagdad, a precizat Ministerul irakian de Interne, citând un martor ocular. Este vorba de diplomatul cu rangul ce! mai înalt care a fost răpit în Irak de la prăbușirea regimului Saddam Hussein, în a-

i Evros (MF) - Premie- 
î rul grec, Costas Cara- 
: manlis, va efectua în 

curând o vizită oficia-
i lă la Ankara, la invi-
i tația omologului său
1 turc, Recep Tayyip 

Erdogan. Vizita ar ur
ma să fie prima la a- 
cest nivel efectuată 
de un premier elen la

; Ankara, după cea
i din 1959 a lui Con-

stantin Caramanlis,

Contra terorismului nuclear

prilie 2003.
unchiul actualului șef 
al Executivului elen. 
Erdogan a venit la 
Atena în mai 2004, 
într-o vizită oficială, 
prima a unui premier 

> turc în capitala elenă 
■, în decurs de 16 ani...

Premierul turc a fă- - 
cut, cu această oca
zie, și o deplasare is
torică în Thracia, re
giune unde trăiește 
minoritatea musulma

ni nă turcă din Grecia.

■ 80 de țări s-au reunit 
la Viena în vederea 
combaterii terorismului 
nuclear.

Viena (MF) - Cele 80 de state semnatare a Convenției pentru Protecția Fizică a Materialelor Nucleare (CPPMN) s-au reunit, de ieri până joi, la Viena, pentru prevenirea proliferării materialelor fisionabile și combaterea terorismului nuclear. Reuniunea, care are loc la sediul Agenției Internaționale pentru Energie

Atomică, trebuie să amendeze CPPMN în vederea prevenirii unui 11 septembrie la scară atomică, un risc considerat real de AIEA.
După 11 septembrieDirectorul general al AIEA, Mohamed ElBaradei, a explicat recent că agenția sa nu a considerat niciodată, până la atentatele de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite, că teroriștii ar putea utiliza arme nucleare sau radioactive.Terorismul nuclear ar putea implica furtul de materii

fisionabile - în principal uraniu și plutoniu necesare pentru construirea unei bombe atomice - pentru utilizarea lor în cadrul unor dispozitive explozive nucleare și furtul de materiale radioactive periculoase pentru bombe cu mecanisme de dispersie radiolo- gică. Terorismul nuclear ar putea presupune și sabotarea reactoarelor nucleare sau a instalațiilor din ciclul de combustie, sau a vehiculelor, navelor și avioanelor care transportă materiale nucleare.în principal, amendamente

le prevăzute pentru CPPMN stipulează limitarea și controlarea accesului Ia materialele utilizabile în procesul de fabricare a armelor nucleare, precum și la materialele radioactive periculoase, la instalațiile și sistemele de transport al acestor materiale.De asemenea, ele stipulează și reducerea vulnerabilității la atacurile asupra sistemelor informatice ale centralelo nucleare și măsurile necesare care trebuie luate în cazul în care se bănuiește comiterea unui atentat terorist nuclear.
Problema palestiniană la G8

Victime colateraleKabul (MF) - Un număr de 17 de civili, între care și femei și copii, au fost uciși, vineri, în timpul unui bombardament al aviației americane asupra unei tabere a ta- libanilor din estul Afganistanului, a anunțat ieri, guvernatorul local.. „Șaptesprezece civili au fost uciși în bombardamentul efectuat asupra satului, între victime aflându-se femei și copii, însă nu dețin cifre exacte”, a afirmat guvernatorul provinciei Kunar, Assadullah Wafa.Forțele americane au anunțat, sâmbătă, că au bombardat- o tabără a talibanilor în- tr-o zonă în care o echipă militară de recunoaștere a fost dată dispărută și unde, marți, un elicopter american a fost doborât de către talibani.

■ Europa.. Africa și 
ÂutoritateOalestiniană 
vor fi pe ordinea de zi a 
întrunirii de la Scoția.

Copenhaga (MF) - Președintele american George W. Bush a anunțat că problema conflictului palestinian va fi pe ordinea de zi a summitu- lui G8, care va avea loc joi și vineri la Gleneagles, Scoția.„Vom discuta în egală măsură despre conflictul palestinian. E posibil ca statele G8, statele industrializate, să îi poată ajuta pe palestinieni”, a afirmat șeful statului american într-un interviu acordat cotidianului Jyllands-Posten.

Și premierul britanic Tony Blair anunțase, cu ocazia u- nei vizite întreprinse la Ri- yad, că G8 va adopta o iniția-
E posibil ca statele G8 

să îi postă ajuta pe 
palestinieni.

George W. Bush 
..............................................Htivă în favoarea palestinienilor. „Vom avea o inițiativă, cu ocazia summitului G8 de săptămâna viitoare, pentru a ajuta Autoritatea Palestiniană”, în contextul retragerii is- raeliene, care va începe în august, a declarat Blair.„Africa reprezintă doar u-

nul dintre numeroasele subiecte de pe ordinea de zi a G8”, explică publicația daneză.George W. Bush dorește, de asemenea, ca problema Uniunii Europene să fie discutată în timpul reuniunii G8.„Mesajul meu în această privință este clar. Dorim ca Europa să fie un succes, o Europă care să fie întreagă, liberă și în pace”, a afirmat el.Președintele american este așteptat în Danemarca, marți seara, pentru o vizită oficială și o întâlnire cu premierul Anders Fogh Rasmussen, un aliat fidel al Statelor Unite în ceea ce privește războiul din Irak.

Antî-G8
Faslane (MF) - Cel puțin o mie de manifes- tanți anti-G8 au încercat, ieri dimineață, să împiedice accesul la baza din Faslane, Scoția, unde se află submarinele nucleare britanice. Conform organizatorilor, cel puțin 3.000 de persoane s-au adunat, în zori, în fața celor patru intrări ale bazei. Potrivit poliției, în fața uneia dintre intrări se aflau a- proximativ 400 de persoane. Manifestanții doreau să blocheze în mod pașnic cele patru căi de acces în bază, pentru tot restul zilei.

Explozie O mașină-capcană a explodat duminică la un punct american de control de lângă orașul irakian Ramadi. Cinci civili irakieni au fost răniți. (Foto: epa>

Cer explicații
Bagdad (MF) - Guvernul de la Bagdad, îngrijorat de numărul tot mai mare al greșelilor făcute de trupele americane, care costă viața a numeroși civili, a decis să aibă o discuție pe această temă, la cel mai înalt nivel, cu autoritățile americane prezente în Irak.Oficialul irakian a precizat că se înregistrează o creștere a numărului de irakieni u- ciși de armata americană. El s-a referit la Hotărârea nr. 17, care stabilește statutul forțelor străine în Irak. Acest decret acordă imunitate Forței multinaționale, ai cărei membri nu pot fi arestați și judecați de autoritățile irakiene, ci numai de către țările lor de origine.

Deocamdată, la egalitate
Tirana (MF) - Cele două mari partide albaneze, Partidul Socialist și Partidul Democratic, erau aproape la egalitate după numărarea a aproximativ 20 la sută din buletinele de vot, a anunțat Comisia Electorală Centrală.în unele circumscripții, diferența între Partidul Democratic al fostului președinte Săli Berisha și Partidul Socialist al premierului Fatos Nano reprezenta între 1 la sută și 18 la sută din voturi, u- neori în avantajul candidatului de stânga, alteori în favoarea celui de dreapta.Democrații și socialiștii și-au revendicat, fiecare, victoria duminică seara, după încheierea scrutinului legislativ, considerat drept un test de maturitate politică a Albaniei, unde precedentele alegeri au fost marcate de nereguli, contestații sau incidente

Premierul Fatos Nano (Foto: era)violente.Observatorii și ziariștii au posibilitatea, în premieră, să urmărească procesul de numărare a voturilor, ceea ce ar împiedica, teoretic, posibilitatea comiterii unor fraude și manipulări ca în cazul precedentelor scrutinuri.
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Fostul președinte Săli BerishaO bună desfășurare a alegerilor, care au fost supravegheate de peste 400 de observatori străini și 3.500 albanezi, este cu atât mai importantă, cu cât țara dorește să semneze, în 2005, un acord de stabilitate cu Uniunea Europeană.
Abonamentul a Cuvântul liber costa 59.000 lei (5,9 RON) pentru Reclamații

o lună, 169.000 lei (16,9 RON) pentru trei luni, 319 000 lei (31,9 RON) privind
pentru șase luni și 599.000 lei (59,9 RON) pentru un an la ziamli^3

sediul redacției, la propriii distribuitori de presă și 56.000 lei (5,6 RON) |a telefonul 
plus taxele poștale la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu. Q801 030303
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Leul nou - 
greu la pipăit

• Modernizare. Valoarea lucrărilor executate până în prezent în 2004, pentru modernizarea străzii Dealul Mic din municipiul Orăștie, a cărei finalizare este programată pentru toamna acestui an, se ridică la suma de 2,7 miliarde de lei, dintr-un total de șase miliarde, din care anul trecut au fost cheltuite 3,3 miliarde lei. (D.l.)
• Accident. Un biciclist de 14 ani a fost acroșat și rănit grav, la ieșirea din localitatea Sântuhalm spre Simeria, de un autoturism Dacia Solenza. Tânărul a suferit multiple politraumatisme și un traumatism toracic, fiind transportat la Spitalul din Deva. (M.T.)

■ De când a „ieșit" pe 
piață, leul nou se arată 
mai mult în bănci și 
mai puțin în magazine.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - 98% din magazine și în piață n-au văzut încă la față leul greu decât în fotografii. Dacă la magazine vânzătoarele nu se arată speriate dacă încasează bani noi, la piață țăranii sunt mai re- ticenți și spun că le este frică de ziua când vor lua contact pentru prima dată cu leii noi și cu banii mărunți. Faptul că refuză banii noi nu se
Gând rău pus traseismuluî politic

La sfârșitul săptămânii Alina și Oliviu și- au unit destinele, spunând “DA!” în fața ofițerului stării civile. Le urăm “Casă de piatră! iar viața să le fie la fel de dulce ca și tortul pe care au avut plăcerea să-l deguste alături de invitații lor.
(Foto: Traian Mânu)

In jjidaț _____ ,,
DN 7 Vețel - Ilia - Burjuc - Zam
DN 687 - Peștiș - Hunedoara

în Deva aparatele radar vor ti amplasate pe Calea Zaran- 
Mul «HBft. Haig»—B-dul 16-Deeembrie - DJ 786 ‘

■ Se speră că proiectul 
de lege avut în vedere 
de PD va face ordine 
în politică.

Daniel I. Iancu_______________
daniel.iancu@informmedia.roDeva - în viitor este posibil ca cei care au fost aleși în diferite funcții pe listele unui anumit partid să nu mai poată trece în tabăra altei formațiuni fără a-și pierde respectivele funcții. Inițiativa legislativă a membrilor Partidului Democrat pare, paradoxal, să fie foarte bine primită, cel puțin la nivel declarativ, chiar și în rândurile celor care au demisionat, din diferite cauze, dintr-un partid sau altul.Ion Pitulescu, fost membru PUR, actual consilier județean independent, a afirmat

Imre Baboczi

Locurile pentru rromi - neocupate

Abordarea tematicii ROP
Timișgara (I.J.) - Formarea profesională a adulților este una din problematica abordată în proiectele PHARE. în acest sens, va avea loc astăzi, la Timișoara, o întâlnire a Comisiei de autorizare pentru formarea profesională cu reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor din toate județele Regiunii V Vest. „Va avea loc de fapt un proiect deînfrățire instituțională (Regional Operational Programming - ROP), cu parteneri sociali, în vederea formării profesionale continue care se va finaliza cu implementări de seminarii regionale. Dorim îmbunătățirea infrastructurii publice regionale și locale, consolidarea economică, dezvoltarea turismului local și susținerea dezvoltării urbane”, precizează Imre Baboczi, director executiv adj. AJOFM Hunedoara.

Caricatură de Liviu Stănilă

■ Doar cinci candidați 
rromi au intrat la 
liceu pe locurile 
destinate lor.
Raluca Iovescu
raluca.iovescu@informmedia.roDeva - Din cele 29 de locuri care au fost alocate special candidaților rromi la noi în județ, doar cinci au fost ocupate. „Doar cinci elevi au promovat capacitatea dintre cei care s-au înscris pe aceste locuri”, spune Vasilica Buzaș, informatician în cadrul IȘJ
Un elev cu 
scarlatina la BacDeva (R.I.) - Ieri au început probele scrise ale examenului de bacalaureat cu proba scrisă de limba și literatura română. Candidații au primit varianta de subiecte cu numărul 2, extrasă la ora 9.00, la sediul MedC. „Singurul caz special înregistrat a fost al unui elev, absolvent al Grupului Școlar „Dragomir Hur- muzescu” din Deva, care s-a îmbolnăvit de scarlatină, după începerea Bacalaureatului, și a susținut proba în spital”, a declarat Sorin Todor, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Hunedoara. Cu toate că se simțea rău, elevul a susținut proba scrisă și este optimist în ceea ce privește rezultatul. 

sancționează, Codul Penal prevede amenzi doar pentru cei care nu afișează prețurile și în lei noi și în lei vechi.
Pregătiți pentru nouîn Deva, două magazine universale au luat contact cu leii grei, cei mai „arătați” bani fiind bancnotele de 10 și 50 de lei, fostele cupiuri de 100.000 și respectiv 500.000 de lei. „Am primit bani în toate cele patru zile de când s-a arătat leul nou pe piață, însă încasările în aceste zile au fost slabe. Poate că încă nu s-au luat salariile, iar bancomate sunt puține care oferă bani noi”, precizează Ramona Ene, casier șef la un maga
că: “aș saluta o asemenea inițiativă, pentru că deși sunt cazuri izolate care ar justifica trecerea de la un partid la altul, marea majoritate a plecărilor umbresc aceste câteva cazuri. Cei mai mulți nu sunt decât niște servitori care ar face orice pentru a fi menținuți în funcțiile pe care le ocupă la un moment dat”.La rândul său, Liviu Almășan, fost deputat PRM, actual deputat independent,

Ion Pitulescu Costel Avram Liviu Almășan

Hunedoara. „Cei care n-au promovat examenele se pot înscrie la școlile de arte și meserii unde există 41 de locuri destinate lor. Trebuie spus că nu toți elevii de etnie rromă au candidat pe aceste locuri speciale; sunt printre ei și elevi care s-au prezentat la examene împreună cu restul candidaților, au concurat cu aceștia și au luat note de trecere”.
Locuri pentru rromiLocurile speciale pentru candidații romi sunt alocate peste numărul de locuri acor

expertul tău în mobilier.

DESCHIS
luni - vineri 10,00 - 19,00 

sâmbătă 10,00 - 14,00

Deva Calea Zarandului nr. 43 tel. 0354 100 066

zin universal. Firmele care se respectă au deja programe pe calculator care le permite conversia prețului în bani noi. „Nu putem greși, spune Elena Ripoșan, Diverta. Pro
posibil membru al PP spune că va vota un asemenea proiect de lege. “Sincer să fiu, în ceea ce mă privește aș fi de acord cu o asemenea lege și, dacă ea va fi dezbătută în Parlament, unul dintre voturile “pentru” va fi al meu. Nu sunt un guru politic, însă cred că adoptarea unei asemenea legi va îmbunătăți, cel puțin în parte, climatul politic românesc”, a spus Almășan. Avram Costel, fost 

dat prin planul de școlarizare din acest an, în limita a 30 de elevi la clasă, adică locurile 29 și 30.Candidații ce fac parte din etnia rromilor care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru aceștia trebuie să prezinte la înscriere și o recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice a rromilor, legal constituită, prin care se atestă apartenența lor la etnia rromilor (și nu faptul că fac parte din respectiva organizație). 

gramul pe calculator ne permite conversia din lei vechi în lei noi, ne afișează restul de dat în bani noi și bani vechi. Așteptăm doar clienții și... banii noi”.
membru PRM, fost membru PSD, actual membru PRM: “Părerea mea personală, de om. care a practicat acest tra- seism politic, este că o asemenea lege e necesar să fie adoptată. Ceea ce propune Partidul Democrat este un lucru bun, pentru că nu e corect că după ce ai fost ales pe listele unui partid să treci cu tot cu funcție la o altă formațiune politică”, ne-a declarat Costel Avram.

Pagubele 
inundațiilor

Deva (L.L.) - Ploile căzute în ultimele zile au produs însemnate pagube agricole, valoarea totală a daunelor ridicân- du-se la 1.503.000.000 lei vechi. Au fost afectate de ape 270 de hectare teren. Pagubele cele mai mari au fost cauzate culturilor de cartofi, aproximativ 74 ha, cele mai afectate localități fiind: Balșa, Bucureșci, Crișcior, Simeria și Gurasada.

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:raluca.iovescu@informmedia.ro
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1880 - S-a născut actorul de revistă Constantin Tănase, 
cel care întemeiază în 1919 primul teatru de profil din 
România, (m. 23.0B.194S)

1889 -S-a născut poetul, prozatorul și dramaturgul lean 
Cocleau (.Mașina internals", .Părinții teribili", „Monștrii 
sacri') (m. 11.10.1963)

MB - A murit inventatorul fotografiei, Joseph Nicephore 
Nfepce. (n. 7.03.1765)
■USS - S-a născut actrița de toata Sarati Sidddns, care 
s-a remarcat pe scenele de la ntaf bane și Bovent Gar
den ca interpretă de forță a partiturilor tragice, excelând 

' în „lady Macbeth" (m. 1831) A

Calendar religios
5 iulie - Pomenirea Cuviosului și de Dum

nezeu purtătorul, Părintele nostru Atanasie, 
cel din Aton, și cei împreună cu dânsul, 
șase ucenici ai lui.

Deva (S.B.) - încă de tânăr, Avramie, după numele de botez al Sfântului Atanasie, iubind cu tot sufletul curăția și râvnind petrecerea cea pustnicească s-a dus la mănăstirea Chiminan așezată pe un munte din Asia. Cuviosul egumen Mihail l-a întâmpinat pe Avramie, cu părintească dragoste. Primindu-1 în rândul monahilor, o dată cu intrarea în viața cea nouă, i-a dat numele de Atanasie. Și își câștiga pâinea, ca scriitor de cărți. A devenit apoi pustnic, la hotărârea sa, și a luptat cu multe obstacole pentru ridicarea unei biserici. Dorind să prefacă bolta cea mare a bisericii și să o aducă la o mai bună înfățișare, Atanasie s-a suit pe schelă, ca să încheie lucrul. Atunci s-a surpat bolta cu el împreună cu alți șase frați. Și, așa, Fericitul Atanasie s-a săvârșit în Domnul.
Energie electrică
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva. 
09.00 -15.00 Deva, 8-dul Decebal, bl. 36, sc. D;

bl. R, sc. B
Aleea Crinilor, bl. TC2
Mărăștf, Bl. 14, sc. A-B

Apă
Nu sunt programate întreruperi ale apei în Deva.

■ wrtHB
Familia... 
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21 mart.-20 apr.
în relațiile cu cei aflați departe de dv sau cu străinii și în 
probleme de educație aveți succesul dorit. Sunteți rezis- 
tenți, dar nu exagerați.

21 apr.-20 mai

Vreți victoria pe toate planurile: sport, afaceri sau viață 
sentimentală. Ăstrele vă sunt alături. Memoria, ea de obi
cei, e atuul principal.

21 mai-20 iun.

Intenționați să faceți o investiție pe termen lung, dar aveți 
nevoie de un colaborator bun. Vă gândiți la cineva, dar 
mai bine amânați decizia!

21 iun.-20 iul.

Doriți să ieșiți în evidență, aveți o prezență agreabilă și un 
partener ideal de conversație. Poate sunteți invitat la un 
eveniment deosebit.

21 iul.-20 aug._______________ .__________ _

Soluția integrantei din numărul 

precedent: F - CAR - A - BAMA - 

AVID - SALATE - 0 - LOZ - 

MARAR - LAȘA - ZR - CERC - 

REST - 0 - EURO - AO - ND - 

LEST - M - OCA - IAPA - AVE - 

TIVIT - LABE - AXA - NEPAL - CĂLI 

- IE - ON - LUNA

TELEftUUlE m&F

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe » 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

O zi bună pentru dv, deși mulțimea drumurilor ce trebuie 
făcute vă epuizează. 0 femeie încearcă să vă ajute cu dis
creție.

21 Mg.-20.sapt.______  _____________
Schimbările în_plan profesional vă avantajează mal mult 
decât credeți. în acest interval de timp puteți obține apro- 
bare pentru un proiect al dv.

21 sept.-20 oct.

E necesar să vă concentrați atenția asupra problemelor din 
cămin, chiar dacă aveți și unele profesionale. Atentle la 
bugetl

21 oct -20 nov.
încăpățânarea vâ determină să faceți lucruri ce nu se vor 
rezolva ușor, dată fiind poziția planetelor. Vă angajați în 
speculații riscante.

21 nov.-20 dec.

Persoana iubită se plânge că ați neglijat-o în ultimul timp. 
Roate ar trebui să vă amintiți clipele petrecute împreună.

21 dec.-20 ian.

Sunteți mai curios ca de obicei și ceea ce aflați nu vă e pe 
plac. Surprizele plăcute vin de la membrii familiei sau de 
la prieteni.

21 ian.-20 febr.______________ _______ ___

Ați putea avea o surpriză plăcută în plan sentimental. 
Popularitatea dv la sexul opus crește considerabil. VI se fac 
complimente.

21 febr.-2D mart.

Nu vă înțelegeți cu cei cu funcții sau influență, căci sunteți 
mai rigid ca de obicei. Evitați reparațiile eu riscuri și dru
murile lungi.

7M Jurnal TVR
Sport Meteo

7D0 Știrile Pro IV
9:10 Omul care aduce cartea

6:10 în gura presei
7:00 Observator Cu Sanda

7:00 Culoarea păcatului
0 (reluare)

7.15 Știrea zilei 9:15 Tânăr și neliniștit (r) Nicola. Sport 8:15 Te voi învăța să iubești
74 Cin 1 minute 10:15 Destine răscumpărate 8:00 în gura presei (r) 0 (reluare)

de cultură 11:15 Tu ești, tu câștigi I (r) 9:00 America's Funniest 9:15 Mama vitregă
8:00 Portul 12:15 Zâmbete într-o pastilă Home Video El (reluare)
0 miracolelor 13:00 Știrile Pro TV 9:30 Comedia animalelor 10:10 Anita

9XX) Sănătate 13:45 Zâmbete într-o pastilă 10:00 Incredibil, dar 12:15 Totul despre
pentru toții 14:15 Trecui bate la ișă adevăratl 0 Camila

930 Teleshopping H (dramă, SUA, 1983) 10:30 Concurs interactiv 13:15 Valentina, grăsuța mea
10:00 Viața cu Bonnie Cu: Linda Lavin, Tony 1200 Opt reguli simple 0 frumoasă
11:00 Felidty Lo Bianco, Tracey Gold. 13:00 Observator 14:15 Legături de familie
11:55 Eurc-dispecer Mike și Terry DeBray 13:45 întoarcerea lui San- 15:30 Jesus
12:00 Hărțuire estivală (r) formează un cuplu de F 'dokan (r) (aventuri, 17:25 Vremea
13:30 Desene animate foarte mulți ani, iar Italia, 1996) Ultima de Acasă
14:00 Jurnal TVR viața lor de familie nu parte. Cu: Kabir Bedi, 17:30 Poveștiri adevărate

Sport Meteo a fost tulburată nicio Mandala Tayde, Math Emisiune cu povești
1430 Teleshopping dată de nici un conflict. ieu Carriere, Fabio Testi. reale despre viață,
15:00 Grădinile Dar stabilitatea lor con Sandokan e un pirat prezentată de Lucian
0 italiei jugală este pusă la rebel născut din fan Viziru

1530 Pro Patria grea încercare în mo tezia lui Emilio Salgari, 18:05 Vremea
16:00 Kronica mentul în care secrete cunoscut scriitor de de Acasă

Emisiune în limba din trecutul lui Mike romane de aventuri, 18:10 Luna
maghiară încep să iasă la iveală. 16:00 Observator 0 Cu: Gaby Espino, Christ

16:55 Dincolo 16:00 Tânăr și neliniștit Cu: 16:45 Vivere - A trăi ian Meier, Julio Cesar
EJ de hartă 0Eric Braeden, Joshua Seu pasiune (soap, Î999, Luna, Aura Cristina Gei

1730 Hărțuire Morrow, Laureen Bell Italia) thner, Alejandro de la
estivală 17:00 Știrile Pro TV 17:45 9595 - Te învață ce să Madrid, Danilo

1830 Știrea zilei 17:45 Tu ești, tu câștigi! faci Santos
19D0 Jurnal TVR 18:55 Știrile sportive 1855 Meteo 19:00 Te voi învăța

Sport Meteo 19:00 Știrile Pro TV Sport 19:00 Observator Sport 0să iubești

20&OD Foftat Șerif Tiraspol - 20:15 Justiție și răzbunare 2030 Cei mai frumoși ani 20fl0 Mama
Dinamo București (live) a (acțiune, SUA 1992) Emisiune de divertis s vitregă Cu: Victoria
Med amical Cu: Jeff Wincott, ment cu Crina Matei Ruffo, Cesar Evora,

WBS Starhunter Brigitte Nielsen. Un 2230 Observator Eduardo Capetillo,
23S0 Jixnalul TVR polițist, Kurt Hanis (Jeff 23:15 La apusul soarelui Mauricio Aspe, Ana
2330 Crime perfecte Wincott), se află într-o S (thriller, SUA 1995) Pri Layevska

0:10 Mesia, prânele crime misiune sub acoperire, ma parte Cu: Ken Olin, 21:00 Anita
0 (thriller. Marea Britanie, încercând să descopere Lindsay Frost Anette 0 Cu: Ivonne Montero,

2001) Cu: Ken Stott, motivele pentru care a O'Toole, Sally Murphy. Jorge Enrique Abello,
Michelle Forties, Frances fost ucis cel mai bun Brad Cunningham a Natalia Streignard,
Grey, Jamie Draven, prieten al său. Kurt se obținut întotdeauna tot Marcelo Cezan, Elluz
Neil Dudgeon. Red Met infiltrează într-o organi ce a vrut. Chipeș, Peraza
calfe, un criminalist cu zație condusă de Ra strălucit charistmatic și 23:00 Culoarea
experiență, anchetează chel Larkin (Brigitte sofisticat era un E- păcatului
un șir de crime, aparent Nielsen), o femeie foar bărbat irezistibil. 0:00 Legături
fără legătură. Treptat, te frumoasă, dar dia La 38 de ani, câștigase 0 de familie
va descoperi că autorul bolică. și pierduse trei averi, (reluare)
acestora, identificandu- 23:00 Știrile PRO IV era tatăl a șase copii și 1:00 Poveștiri adevărate
se cu divinitatea, ucide 23:45 Walker, avusese cinci soții fer 130 Un bărbat adevărat
cu sânge rece oameni gipolițist texan mecătoare. (reluare)
care au același nume cu 050 Omul care 1:00 Concurs 3:15 Muzica de Acasă (relu
cel al apostolilor. Va aduce cartea interactiv are)
reuși el și echipa să j 11» Știrile PRO IV 2:00 Observator (r) 4:00 îndoiala
prindă criminalul? 200 Justiție șl răzbunare 3:00 Dileme vârstei 5:00 Poveștiri adevărate

131 Jrn. minute de cultură 13 (acțiune, SUA 1992, r) 330 Stagiarii (reluare)
1:40 Jurnalul TVR Sport 4.-00 Destine răscumpărate 4$0 Vivere ■ A trăi cu pa- 530 Jessus

7:00 Sărută-mă
0 prostule I

(reluare)
8:00 Teleshopping 
8:30 CeZar 

și tipar 
9:00 Rebelii
0 (reluare) 

10:00 Tonomatul 
de vacantă 

11:45 Pasiuni 
12:40 Verdict
0 crimă! (r) 

13:30 Teleshopping 
14:00 Desene 

animate 
14:30 Fiica oceanului 
15:00 împreună 

în Europa 
Emisiune în limba 
germană 

16:00 Cronid 
mediteraneene 

16:30 Sabrina 
17:00 Rebelii 
18:00 Lumea

de aproape 
18:30 Mărturii: 

Feridrile 
19:00 Sojia
0 lui Lorenzo

2OD0 Dragul de Raymond
2030 Verdict crimă!
2130 Jurnal TVR 
22:00 Jurnalul Euronews 
22:15 Doamna Sousatzka
0 (dramă, coprod., 1988) 

Cu: Shirley MacLaine, 
Navin Chowdhry, Peggy 
Ashcroft Twiggy Law- 
son. Manek este un 
băiat indian de 15 ani ; 
înzestrat cu un talent 
fenomenal. Cântă divin 
la pian, dar o face 
instinctiv, fără să 
cunoască notele sau 
subtilitățile acestui

.;' .Instrument.
020 Stargate SG-1 
1 j40 Dragul de 
El Raymond 

2:05 Râul speranețel r 
13 (dramă, Franța, 1995)

Cu: Manuel Blanc, Car
ole Richert Claire 
Nebout, Pascal

t - s I
‘* ■' ■' *,f~ *

7:00 Telesnopping 
730 News

Radio (r) 
7:55 Sport ai

Fiorentina 
8:30 Sunset Beach
0 (reluare, dramă, SUA 

1997)
930 Dragoste 
0și putere 

1030 Kensky Show
(reluare) 

11:25 Clip Art
(reluare) 

11:30 Monica (r) 
12:00 Filmul și

televiziunea (r) 
13:00 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 
14:25 Sunset Beach 
15:25 Dragoste 

0și putere 
16:15 jake 2.0 (r) 
17:00 News Radio 
17:30 Cash Taxi (r) 
18:00 Focus Prezintă:

Magada Vasiliu. Rubrica 
Sport prezentată de 
Radu Valcan. Rubrica
Meteo

19:00 Viafa la extrem

2ft00 Promisiunea
13 (dramă, SUA 2001) 

Cu: Jack Nicholson, 
Aaron Eckhart, Helen 
Mirren. Un detectiv (Jer
ry Black) a făcut o 
promisiune pe care nu o 
poate încălca: să prindă 
un ucigaș pe care nu-l 
poate găsi 

22:00 Cash Taxi Cu: Gabi
Jugaru 

2230 Trăzniți 1h
NATO 

23:00 Focus Plus
Prezintă: Cristina Topes- 
cu. Rubrica Sport 
prezentată de Letitia 
Enache \

2345 Jake 2.0 
0145 Guinness 
145 Focus

Prezintă: Magada Vasil- 
lu (reluare) 

2(45 Bani la greu 
330Clubul

; „‘ți rșțmuMiHHl

6:00 îmblânzitonjl de cai
S (Dramă, SUA, 1998) 

8:50 Festivalul de la Cannes
H (Comedie, SUA, 2001) 

10:30 Vedete la Hollywood: 
Leonardo Di Caprio 

11:00 Lumină nesfârșită 
«(Dramă, SUA, 2002) Cu: 

Mischa Barton 
12:30 Phenomenon (Dramă,

13 SUA 1996) Cu: John 
Travolta 

14:35 Irene (Comedie, Franța,
132002)

16:15 Calmul dinaintea furtu- 
nii (Dramă, Marea Bri- 
tanie, 2002)

17:50 Legenda lui 
Johnny Lingo 
(Aventuri, Noua Zee- 
landă, 2003)

19:25 Pop star - lizzie
13 McGuire (Comedie, 

SUA, 2003) Cu: Adam 
Lamberg, Hilary Duff 

21:00 Carnivale Ep. 20 - 
Lângă Damascus, NE 

22:00 Totul despre sex Ep 83: 
Pantofii

2230 Totul despre sex Ep. 84 
- Tinerețe furată

23:00 Cel mai mare jaf
13 (Comedie, Spania, 

2002)
0:45 Feardotcom (Horor, 
H Marea Britanie, 2002)

09:00 Știrile TV Sport 09:30 
Rugbi Totali 10:00 Știrile TV 
Sport 10:15 Formula 3 

. Motopark (reluare) 11:00 Știr
ile TV Sport 11:15 Teleshopping 

. 11.30 Box profesionist 12:00
Știrile TV Sport 12:15 Faceți 
jocurilel Pocner 13:00 Știrile TV 
Sport 13:15 Faceți jocurilel 
14:00 Știrile TV Sport 14:10 Box 
profesionist. Legea pumnului 

. 1630 Faceți jocurile! 1830 Știr
ile TV Sport 19:00 Fotbal: Copa 

s Llbertadores 21:00 Știrile TV
Sport Cele mai proaspete știri 

t 2130 Rodeo 23:30 Hai la lup- 
’ ta cea marel 00:00 Știrile TV

Sport Cele mai proaspete știri 
0030 Faceți Jocurilel 0130

06.30-07.00 Observator - 
Deva (r) 

16.30-1645 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

s .,».ț * 4,’ r LiiiJH

10.30 în deltă (dramă, SUA, 
1998)

12.15 Frankie și Hazel (come
die, coproducție, 2000)

14.00 Fiicele lui McLeod (s)
15.45 David Copperfield (II) 

(dramă, SUA 1999)
18.15 în deltă (dramă, SUA 

1998, r)
20.00 Fiicele lui McLeod (s)
22.45 Jordan (s)
23.45 Taggart: Apelul morții 

(polițist Marea Bri
tanie, 1986)

01.45 Trădarea încrederii (sus 
pans, SUA, 1994)

DISCOVERY

14.00 Cazinouri americane
; 15.00 Mari oameni de stat și 

problemele lor: Antho
ny Eden

i 16.00 Construcții din fiare 
vechi

17.00 Motociclete americane: 
Văduva neagră

18.00 Printre tigri
19.00 Curse asurzitoare: Ba

lans
20.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt: Plătica
2030 Pescuit extrem: Aven

turi pe Insulă
21.00 Cum s-au prăbușit Tur

nurile Gemene
22.00 Vânătorii de mituri: 

Titanicul se scufundă
23.00 Un pas mal departe 
2330 Mașinării masive:
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• Parc. La Petroșani, în cartierul Aeroport, se va amenaja un teren de joacă pentru copii și un parc pentru pensionari între blocul 36 și Grădiniță nr. 2 PN. Până în prezent lucrările de amenajare a parcurilor și locurilor de joacă pentru copii nu au putut fi realizate din cauza lipsei de bani, astfel încât primăria a obținut sponsorizări de la agenți comerciali. (I.J.)
• Plan. Astăzi, la Timișoara, reprezentantul AJOFM Hunedoara, Imre Baboczi, va participa la validarea Planului regional a învățământului profesional și tehnic 2005-2013. „Se va mai discuta despre scheme de guvernare și dezvoltare regională și despre politica fiecărei regiuni", spune Imre Baboczi, director executiv adj. AJOFM Hunedoara. (I.J.)

CFR nu se lasă
Deva (I.J.) - Chiar dacă sindicatul „Feroviarul C/M” Hunedoara de la comercial - mișcare stă liniștit, mecanicii de locomotivă nu vor să stingă total conflictul de muncă, chiar dacă instanța le-a declarat greva ilegală. Deși au fost în grevă generală timp de 22 de zile, ceferiștilor nu li s- a rezolvat nici o revendicare, săptămâna următoare fiind decisivă în încercarea de a-și ^rezolva problemele.„Pentru că nu se respectă contractul colectiv de muncă, am dat în judecată administrația și putem deschide un nou conflict de muncă. Sindicatele au banii necesari pentru a acoperi salariile angaja- ților, dacă ajungem iar la grevă generală”, a declarat Voicu Sala, liderul Federației Mecanicilor de Locomotivă.

Carol Sctireter
(Foto: Ina Jurcone)

Derati
zare la 
Petroșani 
Petroșani (I J.) - în 
această săptămână, 
în municipiul 
Petroșani S-a 
demarat campania 
anuală de deratizare. 
Acțiunea durează o 
săptămână și va cos
ta până la final 60 
de milioane de lei. 
Primele zone care 
vor intra în perime
trul de „curățenie" 
sunt cele raportate 
ca fiind cele cu pro
bleme mari în ceea 
ce privește insectele 
și rozătoarele. 
„Rozătoarele și 
insectele ne termină, 
cu toate că salu
brizarea funcționează 
bine. Nu știu de ce, 
în ultima perioadă în 
orașul nostru s-au 
înmulțit rozătoarele și 
insectele", a precizat 
Carol Schreter, pri
marul municipiului 
Petroșani.

Persoanele disponibilizate de Ia Mittal Steel Hune doara au venit, [Ieri, în număr ' mare la | Agenția județeană pentru Ocuparea Forței de■ Muncă Hunedoara pentru■ găsirea unui' loc de muncă și pentru înscriere? în. bazele de date. I ITotodată, [urmează o [selecție pentru : șomerii care [doresc să [înceapă un [curs de instala- • tori de [încălzire cen- itrală.
| (Foto: Ina Jurcone)

Bani pentru disponibilizați
H Disponibilizații prin 
concedieri colective vor 
fi sprijiniți financiar în 
continuare de stat.

Iha Jurcone_________ ________
lna.jurcone0informmedla.ro

Petroșani Prin OUG 8/2003, Executivul a decis că persoanele concediate colectiv până la data de 31 decembrie 2006, ca urmare a restructurării sau reorganizării unor societăți, să beneficieze de măsuri de protecție socială și plăți compensatorii. Din această categorie fac parte disponibilizații din minerit și siderurgie.Potrivit Guvernului, suma care se acordă acestor disponibilizați va fi mai mare. Prin concedieri colective ei vor primi o sumă egală de două ori salariul mediu net

pe economie din luna ianuarie a anului în care se fac disponibilizările. Și veniturile lunare de completare vor fi calculate în funcție de același indicator. „Minerii care se

Minerii din Valea Jiului au cele mai grele condiții de muncă

vor concedia până la sfârșitul anului de la Compania Națională a Huilei Petroșani până la finele anului vor suma de 14.466.796 lei, la care se adaugă și veniturile lunare”, precizează Zoltan Lakatos, președintele Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului.
Vechimea conteazăOrtacii disponibilizați cu o vechime mare în muncă vor primi cei mai mulți bani. Pentru cei care dovedesc un stagiu de cotizare de cel puțin 17 ani în condiții speciale, 13,5 ani în condiții speciale în zona 1 de radiații sau 15 ani în condiții speciale în zona 2 de radiații, perioadă în care aceștia vor beneficia de venit lunar de completare și de plăți compensatorii constituie stagiu de cotizare realizat în condiții speciale de muncă.

Fete Kaya odihnindu-se în drum. Ghana este una dintre cele mai sărace țări din Africa, țară care Iși urmează un proces de industrializare forțată.
(Foto: EPA)

La puricat de Fisc
Deva (I.J.) - în perioada ianuarie - mai 2005, inspectorii fiscali s-au dovedit a fi intransigenți. Controalele efectuate au avut loc ca urmare a solicitărilor PNA, al Ministerului Administrației și Internelor și al Autorității Naționale de Control, DFP Hunedoara, precizează Mihaela Boldor, purtător de cuvânt al DFP Hunedoara. Ca urmare a inspecțiilor efectuate, veniturile suplimentare atrase la bugetul general consolidat au fost stabilite la nivelul de 334.147 milioane lei. “Din aceștia s-au încasat operativ la bugetul general consolidat 20.788 milioane lei (6,22%), diferența de 313.359 milioane lei (93,78%), urmând să fie

Iar abonament la gaz

Cursul valutar BNR - S iulie 2005

1 dolar 3,0216 lei

1 euro 3,5986 lei

1 liră 5,3128 lei

1 forint 1,4577 lei

1 franc elvețian 2,3224 lei

Deva (I.J.) - Facturile vor avea din nou „componenta fixă”, adică abonament încă din această iarnă. Ceea ce se consumă, va fi împărțit în mai multe grupe, abonamentele fiind diferențiate. Abonamentul va fi inclus în factura de gaz din luna noiembrie, dintre tipurile existente nelipsind tariful social, pentru cei care consumă mai 

încasată de personalul de colectare specializat”, precizează Mihaela Boldor.Prin actele de control fiscal întocmite în perioada ianuarie - mai 2005, s-a stabilit un prejudiciu adus bugetului general consolidat, de diverși contribuabili în valoare de 48.114 milioane lei.

prinde un cost fix al gazelor naturale și o componentă variabilă. Vom aplica și un tarif social pentru cei care consumă până la 700 de metri cubi pe an, adică folosesc gazele doar pentru încălzire”, a explicat inițiatorul proiectului, ministrul Sereș. Reintroducerea abonamentului, din noiembrie, va cuprinde și de o modificare a prețurilor

Ești cel mai bun elev!
5Te-ai străduit mult în acest an școlar. Ai obținut rezultate de care ești mândru și tu și părintiităL 

e momentul să afle toată lumea rezultatul efortului tău. Numele și fotografia ta vor apărea în Cuvântul liber!Dacă ai doar calificative maxime, terminând anul școlar cu „excelent” sau 10 pe linie, trimite pe adresa redacției noastre o fotografie de-a ta, împreună cu o copie după carnetul de elev, care să dovedească rezultatele obținute. Nu 

uita să treci pe o foaie de hârtie numele, clasa și școala la care înveți, precum și localitatea de unde ești.Pune totul într-un plic și trimite-1 până cel târziu 20 iulie pe adresa: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, sau pe adresa de e-mail viori- ca.roman@informmedia.ro, cu mențiunea „Ești cel mai bun elev!”Fotografiile copiilor care vor face dovada rezultatelor foarte bune la învățătură vor fi publicate în Cuvântul liber. în plus, fiecare dintre ei va avea parte de o surpriză!

lna.jurcone0informmedla.ro
mailto:viori-ca.roman@informmedia.ro


ACTUALITATE /6marți, 5 iulie 2005-------------------- cuvwW<;-
• Amenzi. în ultimele 48 de ore, polițiștii hunedoreni au aplicat 369 amenzi la Legea circulației, din care 12 la regimul de viteză, s-au ridicat în vederea suspendării 7 permise de conducere, din care 3 pentru alcool. Au fost constatate 501 încălcări ale diferitelor acte normative, sancționate cu amenzi în valoare de 38.995,5 lei (grei). (M.T.)
• Cercetat. Nistor V., de 36 ani, din Ponor, comuna Pui, este cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de furt. Polițiștii Postului de Poliție TF Petroșani au stabilit că a sustras din Stația C.F.R. Pui două cupoane de șină de cale ferată, în lungime totală de 8 metri. (M.T.)
• Prins. Gabriel Adrian B., de 31 ani, din Lupeni, fără ocupație, cu antecedente penale, în aprilie 2005, prin escaladarea și forțarea ferestrei, a sustras din locuința Doinei A., de 52 ani, din Lupeni, bunuri în valoare de 325 lei (grei). Cauză'figura în evidența celor cu A.N., iar prejudiciul a fost reâaperat în proporție de 50%. (M.T.)

Sahda Bocaniciu______________
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Viața e roz când faci ce-ț!
■ Despre Ovidiu Cră
ciun din Hațeg se spu
ne că e "Omul potrivit 
la locul potrivit".

Deva - Este un tânăr întreprinzător de 35 de ani căruia, în viață, i-a surâs șansa pentru că a observat la timp ce îi place să facă în viață.
CUVÂNTUL LIBER: - Având în 

vedere că aveți studii de 
inginerie, cum ați ajuns să 
lucrați în domeniul 
comerțului?

Ovidiu Crăciun: - Mi-a plăcut comerțul întotdeauna. Cred

că m-am născut cu el în sânge! încă din timpul studenției mă ocupam de acel comerț, de după perdea, pe care-1 practicau în special studenții. în 1994, când am terminat facultatea, m-am asociat cu socrul meu care era întreprinzător particular în domeniu.
C.L.: - Concret, cum ați 

început afacerea ?O.C.: - Socrul meu a avut o asociație familială în cadrul căreia a deschis un mic magazin în care se vindeau de toate. Asta a fost prin 1994. Treaba a mers și apoi ne-am extins. Acum socrul meu are trei mari societăți de desfacere produse și prestări ser-

vicii, nu doar în Hațeg! în plus am deschis împreună primul supermarket din județ, la Hațeg, restaurante, cluburi, terase, o pensiune pe valea Râului Mare (înainte de Gura Zlata) și, cel mai recent, motelul „Art Motel”, în centrul Hațegului.
C.L.:- Ce planuri aveți pen

tru viitor în domeniul pe 
care l-ați ales?O.C.: - încercăm să atingem toate sferele de activitate ale comerțului. Mie, personal, mi- ar plăcea foarte mult o extindere în domeniul serviciilor de pensiune și în diversificarea acestora. Mi-ar plăcea să colaborez cu oameni interesanți ca, de exemplu,

Lui Ovidiu i-a surâs șansaartiștii. Sunț chiar decis să organizez cât mai repede expoziții ale acestora, la motelul recent deschis.
Povestiri 
vânătorești

Din două doar... unul
i-

■
j

Tiberiu Stroia______________
1 fP*'” 1iberiu.strola@informmedia.ro

Atunci când nu este președintele Camerei 
Deputaților, Adrian Năstase, este primul 
vânător al țăriiKBu invers, da1 asta nu are 

prea mare importanță, lată însă că, aflat la 
ultimul congres al vânătorilor din România, 
marele Adrian a anunțat că nu va mai candi
da pentru încă un nou mandat. De prim 
vânător și nu invers.

Și pentru că în sală se aflau atâția vânători, 
Năstase nu s-a putut abține să nu dea drumul 
și la câteva povești vânătorești. Astfel, a putut 
afla și poporul cum a împușcat Adrian patru 
vulpi cu trei gloanțe și cum aflat la Vânătoare 
de rațe, j-a sărit un pește de trei kilograme în 
barcă. Din păcate, marele vânător a omis să 
ne povestească cum a reușit să-i numere 
ouăle fostului ministru al Agriculturii, llie Sâr- 
bu dintr-un singur foc.

■ Potrivit declarațiilor 
lui Gheorghe Funar, 
PRM ar putea fuziona 
cu PUNR.

Daniel I. Iancu_______________
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - Declarația a fost făcută, la sfârșitul săptămânii trecute de către actualul secretar general al PRM și fost lider al PUNR, Gheorghe Funar, demersurile urmând a' fi inițiate de către PRM. Potrivit lui Funar, se pare că au fost primite semnale din partea președintelui PUNR, Mircea Chelaru, dispus spre

o fuziune cu PRM. Secretarul general al PRM susține că, dacă va fi luată o decizie privind fuziunea PRM-PUNR, președintele PUNR Mircea Chelaru ar putea primi o funcție în PRM. La nivel local însă nu a avut loc nici o întâlnire în acest sens până acum.
“N-am nici o părere!”Petru Șteolea, președintele filialei PUNR Hunedoara, ne- a declarat că, deocamdată, nu poate spune nimic. “N-am nici o părere. încă nu s-a luat nici o decizie, nu s-a discutat nimic la nivel central. Așteptăm să ne fie comuni

cate rezultatele eventualelor discuții, apoi mai vedem”, a spus Petru Șteolea.
“Este un lucru bun!”La rândul său, Costel Avram, purtător de cuvânt PRM Hunedoara a afirmat că “e un lucru bun ca mișcarea națională să se adune și să ‘devină o forță mai puternică în România. Dar în atelași timp trebuie făcută o “inventariere” a celuilalt partid politic, trebuie văzută exactsituația PUNR-ului pentru a se putea porni de la o bază reală în vederea unei eventuale fuziuni, decizie care va fi luată la centru”.

Winkler în 
OlandaDeva (M.S.) - Ministrul delegat pentru comerț, Iuliu Winkler, însoțit de o delegație a Ministerului Economiei și Comerțului, va efectua, în 5 și 6 iulie 2005, o vizită de lucru în Olanda. Delegația se va concentra pe trecerea în revistă a progreselor înregistrată de România în procesul de aderare la UE, în special în domeniile concurență și ajutoare de stat, îmbunătățirea mediului de afaceri, energie.

Iar în final primul vânător al țării nu s-a 
putut abține să np-l critice pe actualul 
ministru al Agriculturii Gheorghe Flutur. Care, 

în opinia sa, a făcu noua lege a vânătorii ca 
să-l enerveze pe el ditamai președinte de 
Cameră.

De aceea, ministru' Flutur ar face bine să 
fie cu ochii-n patru când umblă pe holurile 
Camerei Deputaților. Să nu se facă și el de 
vreo poveste, de-a lui Năstase bine-nțeles. Munca cea mai grea va fi a contabililor. Toată operațiunea de acomodare cu denomi- narea ar fi fost parcursă mult mai ușor dacă ar fi fost tăiate doar trei zerouri și nu patru. Să fie leul sănătos și totul va decurge de la sine. 

Mihaela,
Deva

Va fi poate mai dificil pentru oamenii în vârstă. Eu am prins două schimbări de monedă așa că simt obișnuită cu schimbările. Să dea Dumnezeu să fie bani, indiferent că sunt monedă veche sau monedă nouă.
Alexandrina,
Deva

Dificil. Simt conștientă că vor apărea greșeli atunci când se va da restul la cumpărături, greșeli mai mult sau mai puțin intenționate. Dar nu avem ce face și vom încerca să ne acomodăm cu noua monedă.
Pelagia, 
Deva

Pentru unii vă fi mai dificil, iar pentru alții acomodarea se va desfășura destul de ușor. Persoanele în vârsță poate că vor avea unele probleme și vor trebui să fie mult mai atente a- tunci când folosesc atât leul vechi cât și cel nou.
Ildi, 
Deva

Destul de dificilă.Cel puțin pentru cei care lucrează în gestiune și cu bani! Cred că era mult mai ușor dacă denomi- narea s-ar fi făcut brusc. Mi șe pare foarte lung termenul în care cele două monede vor circula paralel.
Daniela Verde;, 
Deva

o acțiune de recunoaștere speologică în Peștera Zidită din Rezervația Naturală Cheile Măzii. (Foto: Daniel I. lancu)

• Prefectura Județului Hunt loara:
Dan Pricăjan, subprefect 10.00-13.00

• Comandamentul fta jandarmi Județean:
Colonel Mian Viorel, comandantul GJJ 12.00-14.00

• IPJ Hunedoara:
Comisar-șef loan Poantă, prim-adjunct al șefului IPJ

10.00-12.00

• Consiliul Județean Hunedoara:
Dana Dan, secretar general 09.00-12.00

• Poliția Municipiului Deva:
Nu are program de audiențe

• Poliția Municipiului Hunedoara:
Comisar-șef Adrian Filet, adjunct al șefului Poliției
Municipiului Hunedoara 10.00-12.00

Carosabil împrejmuit
Gheorghe Blendea, Deva, 

str. Iuliu ManiuVreau să știu cum de a putut primarul să accepte ca jumătate din carosabilul din fața Hotelului Sarmis să fie împrejmuit, iar circulația deviată în mod necivilizat și periculos?
Răspunsul viceprimarului 

loan InișconiTerenul care reprezintă la ora actuală parcarea din fața Hotelului Sarmis și care a fost delimitat este proprietate privată, prin urmare nu putem face nimic. în momentul în care s-a privatizat hotelul, și terenul pe care s-a construit parcarea a fost intabulat pe societatea roenoniivă

Terenuri neretrocedate 
Traian Barbara, Călan, 

Str. FlorilorEu am un teren lângă satul Crișeni, pentru care am făcut cerere de retrocedare încă din 1991 și pe care îl lucrez de atunci, însă Primăria nu mi-1 dă deoarece spune Că el aparține fostului combinat siderurgic. Mai am încă un teren intravilan, pentru care am făcut sesizare la Prefectură și am primit răspuns că trebuie să- mi fie retrocedat, dar cei de la Primărie tergiversează lucrurile, pentru că vreau să le dau lor terenul și să mă despăgubească, dar eu nu sunt de acord.
Răspunsul primarului Fi

lin Tnvănesc

Viceprimarul loan InișconiReferitor la prima situație, terenul respectiv este situat lângă pompele de apă ale orașului și ale Sidermetului. Din nefericire, terenul a fost cuprins într-un decret de expropriere și apoi combinatul și l-a trecut în proprietate, iar acum patrimoniul acestuia este scos la licitație publică de către AVAS. Nu este numai dânsul în situația asta, dar trebuie să ne supunem legii, iar eu nu pot

să iau nici o măsură deoarece terenul nu aparține domeniului public sau privat al orașului Călan.în ceea ce privește celălalt teren care nu i s-a retrocedat, dânsul a fost trecut pe anexa cu despăgubiri cu întreaga suprafață. Cei de la urbanism au făcut deja o măsurare de contur și urmează să stabilim exact care sunt proprietarii și ce suprafețe le revin. Fiind situat în intravilanul orașului Călan, chiar în spatele Policlinicii, noi am dori să construim acolo un parc, și am vrea ca pe lângă despăgubirile ce-i revin conform legii, să purtăm negocieri pentru răscumpărarea terenului și trecerea lui în domeniul orașului.

mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
mailto:1iberiu.strola@informmedia.ro
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Bronz la
Balcaniadă

• Dinamoviști la Jiul. Atacanții dinâmoviști Bălțoi și Claudiu Drăgan care nu au mai avut loc în lotul alb-roșilor au participat, ieri, la antrenamentul formației Jiul, urmând să semneze contracte de joc cu formația din Petroșani. (C.M.)
• Simota are băiat. Soția finanțatorului clubului Jiul Petroșani, Alin Simota, a născut, ieri, la Spitalul din Hațeg un băiețel de 4,2 kg. Să dea Dumnezeu să fie sănătos și să aducă numai bucurii părinților. (C.M.)

■ Flavius Smeu de la 
CSS Deva a urcat pe 
podium în concursul 
de la Sofia.

Deva (C.M.) - Singurul sportiv de la CSS Deva care a făcut parte din lotul național al României la Campionatele Balcanice de Judo rezervate cadeților a obținut o performanță excelentă. Flavius Smeu, antrenat de Dan Gîrbovan, s-a clasat pe locul

Cetate a reluat pregătirile
Deva (C.M.) - Primul antrenament de după vacanță al echipei Cetate a reunit, ieri, la Pădurea Bejan, sub comanda antrenorului secund loan Mătăsaru opt jucătoare de' la Cetate și 10 de la U. Remin. „Dacă se muncește serios cu acest lot și se vor aduce 2-3 jucătoare experimentate pe posturile deficitare se poate atinge obiectivul propus de conducere, respectiv un loc care să asigure participarea în cupele europene”, preciza Mătăsaru. „Sunt în discuții avansate cu doi antrenori și urmează să decid în scurt timp între Dinu Cojocaru care a mai fost la Remin și Popa Săvișteanu de la Sebeș”, afirma Marian Muntean, finanțatorul grupării devene. Alte amănunte din tabăra singurei echipe devene din Liga Națională în Pagina sport de mâine.

rî*iiHâ âîeiyârc â fluSî uificiîă uîirCâuZâ văîuuFîi

_________________ *■____________________________ ___P
Adventure Trophy la start

Deva (V.N.) - Ieri, din centrul Devei, s-a dat startul oficial al concursului Transilvania Adventure Trophy, ediția 2005. Au fost de față reprezentanți ai Prefecturii și Consiliului Județean, ai unor instituții județene și locale, cetățeni. Prima zi a concursului s-a desfășurat atât pe drum public, cât și pe drumuri forestiere din zona următoarelor localități: Deva - Bretelin - Ghergheș - Nandru - Muncelu Mic - Boia Bârzii - Roșcani. Și anul acesta, Adventure Trophy a beneficiat de sprijinul autorităților locale, prin colaborarea cu Primăria Deva, Regia Națională a Pădurilor Hunedoara și ACR. Virgil Marin, directorul de concurs, ne-a declarat că acest prim tronson este unul dificil, întrucât ploile din ultimele zile au îngreunat mult condițiile de drum.

Flori la finalul unui antrenament reușit Concurenta in costum de baie Laura in ținută de oraș (Foto: Traian Mânu)

"Aș da timpul înapoi cu 100 de ani"
■ Laura ar fi preferat 
să trăiască la începutul 
secolului trecut când 
oamenii erau mai buni.

ClPRIAN MaRINUȚ 
cipriafi.marinut@informmedia.ra

Deva - Etapa a X-a a campionatului „Miss Sport” Cuvântul liber aduce în prim- plan o handbalistă de succes care a evoluat la ambele echipe devene Cetate și Remin. Laura Poenaru iubește animalele și viața la țară, drept pentru care visează să aibă o fermă.
CUVÂNTUL LIBER: Ce avanta

je are o persoană care prac
tică sportul?

Laura Poenaru: Sportul te determină să-ți dorești mai mult, te maturizează și îți oferă un tonus ridicat. în plus, ai ocazia să călătorești și să cunoști oameni și medii diferite.
C.L.: Care a fost cea mai 

mare provocare?
L.P.: Transferul de la U. Remin cu care câștigasem o cupă europeană și medalia de 

trei la categoria + 90 kg în cadrul concursului desfășurat în perioada 24-26 iunie la Sofia în Bulgaria. Deveanul a ocupat locul I în grupa din care a făcut parte, după ce a câștigat cu ipon cele două meciuri disputate în compania lui Ilyan Hristov (Bulgaria) și Ecrin Sandalei (Turcia) și s-a calificat în semifinale, în penultimul act, „zmeul” devean n-a reușit să treacă de grecul Chris Keletzian care s- a impus la diferență minimă 

bronz în Liga Națională la Cetate, echipă nou-înființată care urma să joace în liga secundă. A fost greu să încep de la zero după performanțele de la Remin, dar am mulțumirea că am făcut o alegere înțeleaptă, pentru că acum în Deva mai există o singură echipă pe prima scenă și aceea e Cetate.
C.L.: Ai avut și 

dezamăgiri?L.P.: îmi pare rău că nu am ajuns să fiu o jucătoare de bază la echipa națională. Cred că nu am reușit să-mi împlinesc acest vis di^cauza lipsei de atenție a antrenorilor în perioada junioratului.
C.L.: Care sunt calitățile 

tale? Dar defectele?L.P.: Sunt severă cu mine însămi și încerc mereu să mă perfecționez. Am voință, viteză de reacție, mobilitate și tărie psihică. Sunt o bună ascultătoare și dispusă să ajut, măcar cu un sfat dacă nu cu ceva mai concret. Nu reușesc să mă adaptez întotdeauna lumii de azi și sunt prea credulă pentru secolul ăsta.

Flavius Smeu și antrenorul său, Dan Gîrbovan(un koka) la capătul unui meci foarte echilibrat și a fost obligat să se mulțumească cu medalia de bronz. „Reprezentanții FR Judo s-au declarat

C.L.: Ce ar trebui făcut 
pentru o lume mai bună? 
Dar pentru ca Deva să He 
un oraș mai agreabil?L.P.: Ar fi super dacă s-ar. putea da timpul înapoi cu 100 de ani, când oamenii erau mai sinceri, mai corecți și nu erau robii intereselor și banului. Mi-ar plăcea viața liniștită de atunci, întrucât și acum îmi doresc să mă mut pe un munte izolat unde mai sunt astfel de oameni nevirusați de civilizație.în Deva ar putea fi ajutați mulți oameni dacă s-ar organiza acțiuni umanitare pe bază de voluntariat, pentru că eu pre

Laura Poenaru

,7 ’ -J
Club: GS Cetate Deva, secția HruBmI I 
Palmares: câștigătoare a „Challenge I 
Cup" în 2002 cu EÎ Remin Deva și. I 
medaliată cu bronz în Liga Națională I 

în același an cu „viperele galbene";' I 
convocată de mai multe ori la echipa 
națională de senioare.

Pasiuni: iubește animalele și viața la 
țară.

mulțumiți de performanțele sportivului nostru, urmând să fie cooptat în lotul național”, preciza Partenie Matei, directorul CSS Deva.

fer să ajut un bătrân sau să îngrijesc animale decât să butonez telecomanda televizorului.
C.L.: Ești o bună 

gospodină?L.P.: îmi place să experimentez tot felul de rețete. Sunt satisfăcută, când reușesc să gătesc ceva comestibil.
C.L.: Ce te face să te simți 

bine?L.P.: Sunt bucuroasă când reușesc să fac oamenii fericiți, fie prin performanțele mele, fie prin sprijinul sau iubirea oferite.

Campionii turneului de 
tenis de la Hunedoara

Deva (C.M.) - Tenismanul Kernel Bar- doczky (Ungaria) a câștigat turneul internațional de tenis de la Hunedoara la care au luat parte 75 de sportivi din 20 de țări, el impunându-se, ieri, cu 6-3,5-7,6-4, în fața românului Victor Anagnastopol. Finala de dublu a revenit echipei Adrian Cruciat - Adrian Gavrilă (ambii România), care au câștigat în fața cuplului Shoun Madden (SUA) - Leandro Migani (Argentina), cu scorul de 6-4,3-6,6-3. Turneul disputat pe terenurile Asociației Tenis Club Siderurgica Hunedoara este cel de-al nouălea, din cele 18 programate să se aibă loc, în această vară, în țară, în organizarea Federației Române de Tenis. Concursul a fost dotat cu premii în valoare de 10.000 de dolari și puncte ATP: 12 pentru campioni, 8 pentru finaliști și câte patru pentru semifinaliști.

Ia și câștigi premii atractive!• Concursul Miss Sport CL se desfășoară în perioada 14 iunie - 15 iulie, în fiecare marți, joi și sâmbătă, în Paginile Sport vom publica interviuri, i- lustrate cu fotografii adecvate cu sportivele invitate să participe la concurs.• După ce ați „descoperit” secretele participantelor și le-ați „savurat” look-ul, votați, dând note de la unu la zece. Prin însumarea notelor oferite de cititori vom stabili clasamentul concursului Miss Sport CL.
Talon de concurs - 5 iulie 2005
Nume_______________________________Prenume 
Adresă_____________________________________________
Telefon_______________________________ E-mail 
Numele concurentei_____________________________
Nota acordată concurentei:____________________

• Cititorii care vor vota, trimițând minimum opt din cele 12 taloane pe care le vom publica, vor putea câștiga prin tragere la sorți un telefon mobil și multe alte premii surpriză.• Puteți aduce talonul la redacție sau să-l trimiteți prin poștă la adresa: Redacția ziarului „Cuvântul liber", C.P. 3, O.P. 1, Deva.• Extragerea norocoșilor va avea loc vineri 15 iulie, în cadrul festivității de premiere.

mailto:cipriafi.marinut@informmedia.ra
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• Eșec. Perechea Monica Niculescu/Marina ‘ Erakovici (România/Noua Zeelandă), cap deserie numărul 2, a pierdut, duminică, finala de dublu junioare de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului.(MF)
• Ofertă. Glubul Udinese a respins oferta făcută de US Palermo pentru transferul mijlocașului chilian David Pizarro. Oferta constă în opt milioane de euro plus doi jucători, dintre Paul Codrea, Daniele Di Donato, Antonio Filippini și Emanuele Filippini.(MF)

WIMBLED»»TSRIS - TOPII,

Federer în T
Baris (MF) - Tenismanul elmtian Roger ț 

Federer, care a câștigat, duminică, pentru 
a treia oară consecutiv, turneul de la Wim
bledon, se numără printre cei 29 de jucători 
eaa» au obținut cinci sau mai-multe victorii 
la unturneu de Grand Slam. Lista jucăto- 
rîlorcareăuobținut cinci saumaimulte 
victorii la un turneu de Grand Slam este

J următoarea;
14 victcgrll - Pete Sampras (SUA): < . _ __________
12 victorii - Roy Emerson (Australia) ~~

11 victorii - Bjorn Borg (Suedia), Rod Laver (Australia) 
10 victorii - Bill Tilden (SUA)_____________
8 victorii - Andre Agassi (SUA), Henri Cochet (Franța), Jim
my Connors (SUA), Max -Beengis -(Franța), Ivan Lendl 
(Cehia), Fred Perry (Marea Britanie), Ken Rosewall (Aus- 

• tralia) ________ _
I 7 Victorii -/Rene Lacoste (Franța), Bill Larned (SUA), John

McEnroe (SUA), John Newcombe' (Australia), Willie Ren
shaw (Marea Britanie), Richard Sears (SUA), Mats Wilan- 
der (Suedia)_______________________________________ • ■ >
6 victorii - Boris Becker (Germania) Don Budge (SUA), Jack 
Crawford (Australia), Hugh Doherty (Marea Britanie), Ste- 
■fan Edberg (Suedlaj; Tony Wilding (Noua Zeelandă)

... 5,victorii - Jean Borotra (Franța). Roger Federer (Elveția), 
Frank Sedgman (Australia), Tony Trabert (SUA)

Federer a mulțumit ajutorului divin. (Foto: EPA) Roddick și Federer, mândri de trofeele câștigate

Chiar si el a rămas uimit
5

■ Federer spune că îi tre
buie câteva săptămâni 
să realizeze ceea ce s-a 
întâmplat în finală.

Paris (MF) - Tenismanul elvețian Roger Federer a declarat, duminică, după ce a câștigat turneul de la Wimbledon, că a jucat unul din cele mai bune meciuri din viața sa, în fața americanului Andy Roddick.„Am jucat un meci fantastic, unul din cele mai bune din viața mea, într-un moment foarte important al carierei mele. Totul a mers perfect. Am jucat atât de bine încât nu i-am permis lui An

dy să-și facă jocul. Poate că ar fi fost suficient să joc puțin mai rău pentru ca totul să fie diferit. Probabil că îmi vor trebui zile, săptămâni sau chiar ani să realizez ceea ce mi s-a
Oamenii care. mă urmăresc de când 

eram copil știau că aveam 
potențial, dar cred că nici unul din

tre ei nu și-ar fi imaginat că voi 
domina in asemenea fel

Roger Federer

întâmplat. Chiar și eu sunt uimit. Oamenii care mă urmăresc de când eram copil știau că aveam potențial, dar

cred că nici unul dintre ei nu și-ar fi imaginat că voi domina în asemenea fel. Sunt mândru de mine, mai ales că Wimbledonul este turneul care contează cel mai mult pentru mine”, a spus Roger Federer. Federer, cap de serie numărul 1, l-a învins, în trei seturi, cu scorul de 6 - 2, 7 - 6 (7/2), 6 - 4, pe americanul Andy Roddick, cap de serie numărul 2, meciul durând o oră și 41 de minute.
Cinci Grand Slam-uriRoger Federer, în vârstă de 23 de ani, a obținut cinci victorii în turneele de Grand Slam, pe lângă cele de la Wimbledon, el câștigând și

Openul Australiei și US Open în 2004. învinsul lui Federer din finală, americanul Andy Roddick consideră că a jucat destul de bine.„Voi continua să muncesc. Nu mă voi apuca de plâns. Roger Federer a jucat mai bine decât anul trecut. Uneori, trebuie pur și simplu să spui «bravo». îl respect foarte mult. I-am spus: «Mi-ar plăcea să te urăsc, dar tu ești chiar simpatic». El a fost tot timpul foarte bun din punct de vedere fizic, însă acum a devenit și o forță mentală. Nu este niciodată ușor să pierzi la ung Grand Slam, mai ales când îțW dorești foarte mult să câștigi”, a spus Roddick.

Victor Hănescu este cel mai bine clasat jucător 
român în ierarhia ATP. (Foto: epa>

Fără cursă demonstrativă

Hănescu, pe locul 35
Monte Carlo (MF) - Tenismanul român Victor Hănescu ocupă locul 35, cu 107 puncte, în clasamentul îndesit ATP '2005 Race, dat publicității, ieri, la Monte Carlo. Hănescu a urcat două poziții față de ierarhia anterioară, la fel ca Andrei Pavel, care ocupă în prezent locul 60, cu 62 de puncte, la egalitate cu germanul Philipp Kohlschreiber. în clasamentul Îndesit ATP Entry Ranking, Hănescu a urcat șase locuri și ocupă poziția a 54-a, cu 665 de puncte, iar Pavel se men- ține pe locul 41, cu 825 de puncte. De asemenea, Răzvan Sabău se află pe poziția 100, cu 408 puncte. Primele 10 de tacuri în clasamentul îndesit ATP 2005 Racesunt ocupate de următorii jucători: '

1. Roger Federer (Elveția)_______ "____ ____________ 910 p

■ Tony George: „Nu va 
avea loc nici o cursă pe 
circuitul de la Indianapo
lis în această toamnă.

Indianapolis (MF) - Directorul executiv al circuitului de la Indianapolis, Tony George, a respins propunerea echipelor de Formula 1 de a organiza o cursă demonstrativă, după ce la Marele Premiu al Statelor Unite, din data de 19 iunie, șapte echipe au refuzat să ia startul. „Nu va avea loc nici o cursă pe circuitul de la Indianapolis în această toamnă. Poziția noastră față de Bernie Ecclestone, patronul Formulei 1, este că va fi mai bine pentru noi dacă ne vom concentra cât mai curând asupra problemelor adevărate, care ne afectează pe toți”, a afirmat Tony George pentru cotidianul Indianapolis Star. Cele șapte echipe care și-au retras monoposturile de la 

Kovacevici, la Beșîktaș
Istanbul (MF) - Atacantul sârb al echipei Real Sociedad, Darko Kovacevici, urmează să semneze un contract cu gruparea Beșik- taș Istanbul, potrivit ediției de-ieri a publicației Hurriyet. Potrivit sursgi citate, Ko- vacevici și-a dat acordul penfcu acest transfer, la fel ca și clubul Real fwciedad, unde atacantul sârb evolua din 2001. Hurriyet nu a precizat valoarea și1 durata 'Contractului. Echipa Beșiktaș a terminat pe locul patru în sezonul trecut din campionatul Turciei.

Fernando Alonso

10. Thomas Johansson (Suedia)

2. Răfael Nadal (Spania) 672 p
3. Andy Roddick (SUA) 436 p
4. Lleyton Hewitt (Australia) 354 p
5. Nikolai Davidenko (Rusia) 321 p
5. Marat Safin (Rusia) 321 p
7. Guillermo Goria (Argentina) 299 p
8. Mariano Puerta (Argentina) 255 p
9. Gaston Gaudio (Argentina) 248 p
10. David,Ferrer (Spania) 225 p

225 p

startul cursei din 19 iunie (Toyota, Renault, McLaren- Mercedes, BAR-Honda, Sau- ber-Petrouas, WilliamsJÎMW, Red Bull-Cosworth) s-au oferit să participe la Indianapolis la o a 20-a cursă a sezonului, în care să nu se atribuie puncte, iar Bernie Ecclestone a propus ca această cursă să aibă loc pe 23 octombrie, după Marele Premiu al Chinei.
Boicotul curseiPe 19 iunie, la Marele Premiu al Statelor Unite au luat startul doar monoposturile e- chipelor Ferrari, Jordan și Minardi, care folosesc pneuri Bridgestone, în timp ce mașinile echipate cu pneuri Michelin s-au retras la boxe, după turul de încălzire. Echipele Toyota, Renault, McLaren- Mercedes, BAR-Honda, Sau- ber-Petronas, Williams-BMW, Red Bull-Cosworth au boicotat cursa de pe circuitul de la Indianapolis.
Alonso, cu gândul la Silverstone
■ Câștigător al cursei din 
Franța, pilotul spaniol 
crede că pe circuitul din 
Anglia va fi mai greu.

Magny-Cours (MF) - Pilotul spaniol al echipei Renault, Fernando Alonso, și-a exprimat satisfacția față de victoria înregistrată la Marele Premiu al Franței, dar a menționat că la Grand Prix-ul Marii Britanii, care se va disputa pe circuitul de la Silverstone, îi va fi mult mai greu. „Mașina a mers foarte bine, a fost foarte competitivă încă din primele tururi și am observat cum Jarno Trulli pierdea teren. Atunci am atacat, iar apoi am controlat cursa. După ultima realimentare era clar că totul era decis și am încetinit înainte de liniă de sosire pentru a sărbători victoria alături de angajații Renault, care erau așezați în tribună. Echipa Renault-Miche

Rubens Barrichello (d), locul doi la Indianapolis

lin a fost imbatabilă astăzi, dar la Silverstone ar putea fi mult mai greu pentru noi”, a spus Alonso.
Locul doiPilotul Kimi Raikkonen a afirmat că se bucură pentru locul doi, care este „mai bun decât nimic”. „Locul doi este mai bun decât nimic, nu pierdem decât două puncte, nu este un dezastru. Dacă nu aș fi fost penalizat cred că aș fi putut câștiga sau cel puțin aș fi putut lupta pentru victorie. Cursele devin tot mai dificile la fiecare Grand Prix. Va fi greu, dar nu vom abandona. Lucrurile se pot schimba foarte repede”, a declarat pilotul echipei McLaren Mercedes. Germanul Michael Schumacher a afirmat că locul trei este cel mai bun pentru Ferrari, având în vedere modul în care s-a desfășurat cursa. „Am pierdut timp în primele 18 tururi în spatele lui Jarno 

Trulli. Apoi am fost blocat de Montoya. Dacă privim ritmul cursei, locul trei este cea mai bună poziție pe care o puteam ocupa. Dacă stategia ar fi funcționat perfect, noi am fi putut termina în fața lui Kimi. De fapt, totul a depins de strategii”, a adăugat Schumacher. Pilotul Jenson Button (BAR-Honda) și-a exprimat satisfacția față de faptul că a reușit să câștige puncte, după ce a ocupat locul patru.
Motivație„Este senzațional că în sfârșit am reușit să câștigăm puncte, după o jumătate de sezon atât de dificilă. Este un rezultat excelent pentru echipă, iar lucrurile nu pot decât să se îmbunătățească. Acest rezultat reprezintă o foarte bună motivație în vederea cursei de la Silverstone, nu doar pentru că am marcat puncte, ci și pentru că ne-am apropiat de podium”, a menționat Button.
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Vând ap. 2 camere (03) Vând terenuri (21) Microbuze. Dube (38)
• 2apartamente a 2 camere, în comuna Ilia, preț 
negociabil, fără intermediari. Tel. 0724/523823, 
0254/282375, după ora 17.
• decomandate, bucătărie, baie, faianță și gre
sie, balcon, etaj intermediar, Deva, zona Marâști. 
Tel. 227542 seara, 0741/154401.
• decomandate, Hunedoara, mici îmbunătățiri, 
zonă centrală sau schimb cu garsonieră plus 
diferență, preț negociabil, fără intermediari. Tel. 
714273,0721/368638.
• decomandate, parter, bloc cărămidă curte 
interioară ultracentral. Tel. 218660.
• decomandate, zonă ultracentrală ne/mobilat, 
parter, amenajat, preț 1 mid. lei, negociabil. Tel.

bl* 0721/708708.

• Deva,btoccărămidă50 mp, etaj 1, foarte bine 
amenajat, preț 1,150 mid. lei. Tel. 0721/744514.
• Deva, decomandate, etaj 1, zona Zamfirescu, 
parchet, balcon închis, 48 mp, complet conto- 
rizat, preț 880 milioane lei. Tel. 0726/710903.

• Deva, decomandate, superamenajat, mobilat 
complet, totul nou sau nemobilat, zona barou 
avocați, preț negociabil. Tel. 0740/210780.
• Deva, Scărișoara, semidecomandate, instalații 
sanitare noi, gresie, faianță parchet, uși noi, 
geamuri noi, preț 860 milioane lei. Tel. 224896, 
0788/361782,0720/747359.
• Deva, ultracentral, decomandate, parchet, etaj 
intermediar, 55 mp, balcon închis, contorizări 
complete, preț960 milioane lei. Tel. 0726/710903.
• Deva, zona Gojdu, etaj 9, centrală geamuri 
termopan inclusiv la balcon, parchet, gresie, 
faianță, preț negociabil. Tel. 233397.
• Hunedoara, centrală termică nouă gresie, 
faianță parchet, instalații noi, ușă metalică 
balcon închis, preț convenabil, accept credit 
imobiliar. Tel. 0722/972981,0741/077821.
• semidecomandate, bucătărie, baie, balcon, 
etaj intermediar, zona Patria, Deva. Tel. 
0741/154401.
• vând/schnnb, Deva, Eminescu, pentru locuit 
sau spațiu comercial, amenajat, urgent, preț 
20.900 euro. Tel. 0723/3351®.

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara 
Relații latei. 211124.
• 1200 mp intravilan, grădină 20 x 60 mp, în 
localitatea Totești - Hațeg, lângă școală preț 
12.0® lei mp, negociabil, cu acte în regulă Tel. 
212272,0723/732560.
• 24.700 mp teren extravilan pentru agricultură 
și 6.0® mp teren pentru construcții sau agri
cultură ambele localitatea Totești - Hațeg, lângă 
canton. Tel. 212272,0723/732560.
• Deva, extravilan 1,65 ha, fs 44 m, preț 5 euro 
mp. Tel. 0721/744514.
• Deva intravilan, Prelungirea Vulcan la vișini, 
se poate parcela acces pe 3 laturi, curent elec
tric, linie telefonie, preț 18 euro mp. Tel. 223102, 
0741/138535,0723/507236.
• Deva intravilan, zona casei de gaz, 51® mp, fs 
24 m, preț 22 euro mp. Tel. 0740/2107®.
• inbavilai 4626 mp și două construcții cu câte 
două camere flecare în Tâmpa (CF166/1) la 1 km 
de Simeria Posibilități racordare la gaz, apă 
curentă canalizare, toate în fața porții. Tel. 
0788/469152 sau 0254/212803.
• intravilan pentru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt, 12® mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la 
poartă Tel. zilnic 220269, după ora 16 sau 
0746/029058.
• intravilan, acces la toate facilitățile pentru 
casă sau cabană 510 mp, fs 12 m, preț 95® lei. 
Informații Leșnic, nr. 122, tel. 0744/568995.
• Skneria, intravian, zonă bună 10® mp, fs 15 
m, apă în curte, gaz, curent în apropiere, preț 15 
euro. Tel. 0720/505771,0723/686162.
• Simeria, urgent, zonâliniștită 725 mp,fs 18 m, 
preț 6® milioane lei. Tel. 0720/505771, 
0723/686162.
• urgent, intravilan, Uroi, zonă bună 60® mp 
parcelați, preț 8 euro, negociabil. Tel. 
0720/505771,0723/686162.

■ vând urgent microbuz de persoane 12+1 
locuri, VW LT 28, motor Diesel, stare foarte bună 

I de funcționare. Tel. 0788/659454.
• vând VW LT 28, model lung și înalt af 1987, 
motor Diesel, cârlig de remorcare, 12+1 locuri 
sau schimb cu teren, casă apartament plus 
diferență Tel. 0722/161661.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• cumpăr motor 36 ■ 40 CP pentru tractor
Hanomâg nemțesc sau asemănător. Tel. 683® 1.
• vând cositoare rotativă, presă balotat și 
combinator. comuna Băcia. Tel. 0254/264562, 
0727/272307.
o vând tractor 45 CP, motor defect. Tel. 683091.

Piese, accesorii (42)
• vând 3 bucăți anvelope Victoria cu cameră și 
jantă de dimensiunile 975/18, cutie de viteze 4 
trepte și un electromotor, ambele Dacia Tel. 
221431 seara

Mobilier și interioare (47)

Vând ap. 3 camere (05)
• Deva, decomandate, contorizări, 2 balcoane. 
98 mp, etaj 1, bloc de cărămidă zonă centrală 
preț 36500 euro. Tel. 228615.
• Deva, decomandate, hol central, balcon închis 
cu termopan, mobilă dormitor nouă ocupabil 
imediat, preț 1,03 mid. lei. Tel. 0740/2107®.

Vând case, vile (13)
• 2 camere 5/4, bucătărie și baie cu faianță și 
gresie, parchet, zonă bună preț 1,9 mid. lei. Tel.

~ 0741/154401,227542, seara.
,5» 2 camere, anexe, teren 1400 mp, necesită 

“"’reparații, preț 1 mid. lei. Tel. 0740/2107®.

• construcție nouă 2, camere 5/4, parchet, 
bucătărie, faianță gresie. Tel. 0741/154401.
• 2 camere, zona Eminescu. hol, baie, bucătărie, 
cămară curte, parchet, gaz, 300 mp, fs 18 m, preț 
68.000 euro, negociabil. Tel. 0721/708708.
• casă in Deva, zona Progresului, 4 camere, 
bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi fructiferi și 
gazon, grădină de legume. Tel. 214446. Exclus 
intermediari!
• casă In Hațeg, 5 camere, bucătărie, baie, 
anexe, teren 23 ari, preț negociabil, avantajos. 
Tel. 770369,0744/910170.
• Deva, 3 camere, teren 1200 mp, curent, apă 
gaz, preț 32.000 euro, negociabil, zona Aurel 
Vlaicu. Tel. 0740/000582.

• Deva, urgent, zona 22 Decembrie, 2 camere, 
bucătărie, baie, centrală termică posibilitate 
mansardare, preț 1,900 mid. lei. Tel. 224296, 
0788/361782,0720/747359.
• Deva, zonă centrală 3 camere, 2 băi, bucătărie 
mare, garaj, curte, 400 mp, apă gaz, canalizare, 
preț 85.000 euro, negociabil. Tel. 0726/710903.

• Simeria, construi ■ nouă parțial finisată 
parter 3 camere, bucătărie, baie, hol, etaj, 
mansardă 3 camere, gpraj, pivniță demisol, 
grădină 600 mp, preț 1,850 mid. lei. Tel. 
0720/505771,0723/686162.
• Simeria, zonă liniștită, 2 camere, bucătărie, 
baie modernă hol, curte betonată încălzire

"" centrală grădină cu pomi fructiferi, preț 1 mid, 
lei, negociabil. Tel. 0720/505771,0723/686162,

• vând casă în Deva, zona Progresului, 4 
camere, bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi 
fructiferi și gazon, grădină de legume. Tel. 
214446. Exclus intermediari.
• vând, la casă o cameră bucătărie, baie cu 
cabină de duș, centrală termică parchet 
lamelar, gresie, faianță Deva, central. Preț nego
ciabil. Tel. 0726/972966.

Vând case de vacanță (15)
• construcție 2002, D+P+E, stațiunea montană 
Straja, 7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile. Accept variante. Tel. 0723/320995.

Vând case la țară (17)
• 2 camere, cămară hol. grădină cu pomi. vie. 
lângă biserică comuna Vărădia de Mureș, nr. 
113. Tel. 0257/417149.
• 2 camere, hol, bucătărie cu cămară 28 mp, 
curte și grădină anexe, gaz metan, apă curentă 
canalizare. Relații tel. 226023,0726/619597.
• 3 camere, bucătărie, anexe, grădină în 
Rapoltu Mare, nr. 150. Tel. 264295, după ora 17.

• Băda, nr. 31, construcție nouă 2 camere, 
garaj, anexe, gaz 2 focuri, apă canalizare la 
poartă fântână grădină 23 ari. Tel. 0741/196582.
• casă cu grădină și anexe gospodărești în 
Pricaz, str. Principală nr. 151. Tel. 211670.

• Dobra, satul Făgețel, la 2 km de șosea, 3 
camere, cămară beci, curte mare, dependințe, 
preț negociabili, fără intermediari. Tel. 
0724/523823,0254/282375, după ora 17.
• vând casă cu anexe gospodărești în Căstău. 
Tel. 244263.

Vând garsoniere (19)

• urgent, zona MărăștL lângă noul sediu al 
Poliției, renovată recent, contorizări, 
multiple îmbunătățiri, instalații sanitare 
noi, parchet melaminat, preț 695 mâioane 
lei Nu sunt agent imobiliar. TeL 
07811/106620.

• Deva, cartier Dacia, 2 camere, parter, parchet 
laminat, contorizări apă gaz, repartitoare, ocu
pabilă imediat, preț 550 milioane lei. Tel. 220579.

• Deva, confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat, 
bdul Decebal.Tel. 0741/154401.
• Deva, decomandate, ocupabilă imediat, preț 
485 milioane lei, negociabil. Tel. 227542 seara, 
0741/154401.

Cumpăr garsoniere (20)
• zonă centrală plata in euro, nu sunt agent 
imobiliar. Tel. 0721/846909.

Vând spații comerciale (25)

• vând magazin ABC, situat in Deva, 30 mp, 
vad comercial, in foncțiiaie, preț negociabil. 
TeL 217857,0721/450383.

■ zonă centrală 40 mp, amenajat, pretabil 
pentru cabinet, sediu firmă farmacie, la stradă 
preț 36.000 euro. Tel. 0721/708708.

Imobile chirii (29)
• închiriez apartament 2 camere, parter, bucă
tărie, toate dotările necesare, centrală pe gaz, 
apometre, cablu, zonă centrală pentru locuință 
sau birouri, în Hațeg. Tel. 770367, 770735, 
0722/876141.
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere 
decomandate, nemobilat, zonă centrală preț® 
euro. Tel. 0740/2107®.
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere 
mobilate, contorizări, preț 120 euro. Tel. 
0740/2107®.
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
mobilat, repartitoare, Deva, Al. Armatei, preț 1® 
euro. Tel. 0745/367893.
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
ultracentral Deva mobilat, contorizări, telefon, 
parchet, balcon închis, interfon, preț 130 
euro/lună Tel. 0726/710903.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
nemobilat sau mobilat; zona Dacia Deva preț® 
euro. Tel. 227542 seara 0741/154401.

Auto românești (36)
• vând Are 243 D motor Brașov plus remorcă 1,5 
tone, stare bună de funcționare, acte la zi, preț la 
vedere. Tel. 0723/335189,245874.

• vând convenabil Dacia 1310, recarosatâ 1999, 
stare foarte bună Tel. 0744/585516.
• vând Dada 13® cu îmbunătățiri, stare impe
cabilă af 1982, eventual pentru piese de schimb. 
Tel. 0744/878874.
• vând Dada 1310, VT 2006, culoare albă 5 
viteza stare tehnică foarte bună preț 67.5M.0® 
lei. Tel. 0726/369313.
• vând Dada break 1997, stare bună de 
funcționare, preț79 milioane lei, negociabil. Tel. 
0722/818366.
• vând Dada break, af 1998, stare perfectă preț 
72 milioane lei. Tel. 0740/870674,0723/339248.

Auto străine (37)
• vând Citroen BX14, RAR 2006, PF, consum 5% 
benzină preț 1550 euro, negociabil. Tel. 711063.

• vând Ford Transit 2,5 TDI, af 20®, airbag, abs 
central, servo, proprietar, înmatriculat preț 69® 
euro. Tel. 0740/870674,0723/339248.
• vând Ford Transit model ®, stare foarte bună 
preț 35® euro. Tel. 0722/328820.

• vând Renault 19 Diesel, stare perfectă radio 
casetofon, închidere centralizată huse piele, af 
19®, consum 5,5%, preț 42® euro. Tel. 
0745/343093.
• vând Seat Cordoba 1,9 Diesel, af 1998, aer 
condiționat, abs, airbaguri, închidere centra
lizată geamuri electrice, consum 5,2 litri, 
motorină preț 65® euro. Tel. 0724/560870

• vând mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661®1-2505013. perfectă funcționare, 
vechime peste 1® ani. Tel. 212272,0723/7325®.
• vând mașină de cusut nasturi marca Lewis, 
preț negociabil. Tel. 0258/732737.
■ vând centrală termică Vaillant import Ger
mania, pentru încălzire și apă caldă tiraj natural, 
stare excepțională de funcționare, garanție 3 
ani, preț 6 milioane lei (6® ron). Tel. 2162®.
• vând centrală termică Vaillant, tiraj natural, 
stare perfectă de funcționare, preț 5,5 milioane 
lei, negociabil. Tel. 711063.
• vând congelator Arctic 5 sertare și mașină de 
spălat Alba Lux 9. Tel. 221431, seara.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

Decese (75)

■ vând canapea extensibilă aproape nouă 
culoare albastru închis, preț 5 milioane lei. Tel. 
0254/213483,0720/432448.
• vând masă bucătărie, 3®.0® lei, măsuță tv 
7®.0® lei, geamuri 2M.0® lei. Tel. 0722/161644.
• vând pat pentru o persoană recamler, geam 
simplu 4 canate, ficus, prețuri negociabile. Tel. 
226818.
• vând pat suprapus pentru copii, nou-nouț, din 
lemn de fag lăcuit, preț 4 milioane lei. Tel. 
0727/340661.
• vând urgent canapea extensibilă stare bună 
masă sufragerie de 12 persoane, masă 
sufragerie + 6 scaune tapițate, servantă mobilă 
hol, birou, prețuri negociabile. Tel. 218084, 
0742/939993,0724/643045.

• Amstaff 1 an și 9 luni, culoare maro cu alb, 
carnet sănătate, prietenos, crescut la curte, 
obișnuit cu oameni și animale, preț negociabil. 
Tel. 0720/294955,0721/441348.
• vând o pereche găini de rasă Brahma 
Herminat uriaș de un an, găină ouătoare, preț 
negociabil, Deva, tel. 0720/049799.
• vând orz, grâu și porumb la 45® lei/kg. Tel. 
221526,0744/785764,0744/558612.
• vând porumb boabe 5500,- știuleți. Tel. 
0724/219436,260523.
• vând vacă Bălțata românească pură de 3 
viței, preț la vedere, Simeria Tel. 261138,2627®, 
0723/856432.
• vând 3 vaci, rasa Brună de Maramureș, preț 
avantajos. Tel. 0254/225253.
• vând fân cosit și necosit, Hunedoara Tel. 
0723/005657.
• vând iapă cu mânz de 2 ani, Orăștie. Tel. 
240512.
• vând patru purcei, 3 luni, în localitatea Cucuiș, 
nr. 49, Trufaș loan. Tel. 0723/778817 sau 
0727/062607.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

Televizoare (48)
• vând tv color Grundig, diagonala 51 cm, tv alb- 
negru Sport, radiocasetofon stereo Trident, 
radio Vef, etc., geantă Diplomat cu cifru. Tel. 
0723/065318,716359.
• vând urgent tv Sharp, model deosebit, digital, 
stereo, OSD. telecomandă diagonala 72, stare 
perfectă preț 4,8 milioane lei. Tel. 0745/343093, 
260416.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând stan auto Magnat, Twister de 1® W, 3® 
W, 5® W, EQ auto, DVD și stații pasă de 2® W, 
4® W, prețuri negociabile. Tel. 0723/455092.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând monitor IBM Digital color, an 2®3,17„, 
rezoluție extraordinară preț 2 milioane lei. 2® 
ron. Tel. 0723/739775.

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând palton lung bărbați din piei caprine, nr. 
54-®, confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 1® euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/7325®.
• vând rochie de seară galbenă cu negru, 
model elegant, măsura 40-42, preț 1.5M.0®, 
negociabil și rochie de seară argintiu metalizat, 
măsura 40-42, preț 1.5®.O®, negociabil, tel. 
0743/211074 sau 218084.
• vând rochie de seară model frumos, culoare 
roșie+auriu pe corset, cu voal, măsura 42-44, 
preț 1.5W.0®, negociabil, tel. 0742/939993.

Materiale de construcții (53)
• producem și vindem plasă din sârmă zincată 
de diferite dimensiuni, preț foarte avantajos, 
Băcia Tel. 0744/277430.
• vând cărămidă din demolări, 20 mc, preț 
1.2® .0® lei/mc. Tel. 0723/3351®.

Electrocasnice (56)
• vând aragaz cu cuptor, de Satu Mare, la 1,2 
milioane lei sau 120 ren și tv Sharp, diagonala 70 
cm, teletext, model nou, preț 400 ron. Tel. 
0745/343093.
• vând candelabra cristal, perfectă stare, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/7325®.
• vând convenabil congelator Arctic, 5 sertare 
și mașină de spălat Alba Lux 9. Tel. 221431 seara.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, fără motor și 
frigider Arctic, mijlociu, stare bună de 
funcționare, ambele 5 milioane lei. Tel. 
0720/432448,0254/213483.
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• vând aparat pentru măsurat glicemia marca 
Accu-cher, nou, nemțesc cu 1® buc. teste, tel. 
230253

Instrumente muzicale (60)
• vând pian vienez Wirth, coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431 
seara
• vând pian Jakob Czapka Sohn Jahare 1842 
Wien, placă bronz, corzi încrucișate, cu coadă 
stare foarte bună preț foarte avantajos. Relații 
tel. 611145, după ora 20.

Altele (61)
• oferiri la prețuri minime, îmbuteliate sau vrac 
siropuri concentrate pentru dozatoare Tec, 
profit 4® %, sifonerii și uz casnic, gamă de 8-12 
sortimente, Deva. Tel. 235320, 0745/096675, 
212057.
• sucuri Florida de calitate superioară cele mai 
reduse prețuri, sifonate, la sticle pet de 2 litri și 
nesifonate la sticle pet de 3 litri, gamă 8 sorti
mente, Deva. Tel. 235320,0745/096675,212057.
• vând ceas de mână Doxa, perfectă 
funcționare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.

• vând ceas de mână elvețian Longines cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 1® 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând curele de piele pentru mașini de cusut 
casnice. Tel. 224182,0723/499284.
• vând planșetă germană Kuhlmann 10® x 15® 
mm, preț negociabil. Tel. 0740/950868.

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Faur Mariana. Se declară nul.
• pierdut ștampilă rotundă cu inscripția AF 
Lacău, CUI 16018322. Se declară nulă
• pierdut tafon tractor U 6® cu număr de înma
triculare 41-HD-3811. Se declară nul.

Apeluri (65)

• Primăria OrașuM Hațeg anunță anularea 
concursului din data lie 63)72005, ora 10, 
pentru postul vacant de referent personal 
rontr rtual în cadrai / coo litare a 
orașului Hațeg. Motiveie anulării concur
sului sunt afișate la afișieral Primăriei 
Orașului Hațeg.

Matrimoniale (69)
• domn 43 ani, doresc cunoștință cu o doamnă 
pentru căsătorie. Tel. 0721/170245.

Prestări servicii (72)
• efectuez transport marfă local și interurban, 
cu camion acoperit de 3,21 util, 36 mc, dimen
siuni de încărcare 6® x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.

Distribuitor autorizat al producătorilor Tuborg,Brâu Union, Coca-Cola, Vincon Vrancea, Perla Harghitei
ANGAJEAZĂ PENTRU DEVA ȘI ÎMPREJURIMI

1. DIRECTOR VÂNZĂRI
Cerințe: - experiență în vânzări de minimum 5 ani 

-permis conducere cat. B
- capacitate organizatorică și de decizie
- studii superioare

2. AGENȚI VÂNZĂRI
Cerințe: - studii medii sau superioare

- experiență ca agent în domeniul băuturilor alcoolice de minimum 2 ani
- permis conducere categoria B
- garanție materială imobiliară

3. CASIER
Cerințe: - experiență în domeniu de min. 1 an

■ seriozitate
■ program redus între orele 16,00-18.00
- garanție materială imobiliară

OFERIM: -salariu atractiv, posibilități de afirmare, munca intr-un colectiv dinamic.

CV-urile se depun la sediul societății din Hațeg, str. Tudor Vladimirescu, nr 30 B, parter, sau prin e-mail 
lă adresa office@geraico.ro sau fax: 0254/777.787, până la datâ de 07.07.2005.

RECLAMĂ

Cu adâncă durere în suflet soția Elisabeta anunță trecerea în neființă a soțului
ing. DRAGOTĂ ALEXANDRUîn vârstă de 68 ani. Corpul neînsuflețit este depus în Capela Ortodoxă Popa Șapcă din Hunedoara, iar în data de 6 iulie va fi depus la locuința din localitatea Băcia. înmormântarea va avea loc joi 7 iulie, ora 13, în Cimitirul Ortodox din Băcia. Amintirea lui va fi vie în sufletul meu. Tuți. Dumnezeu să-l odihnească.

Cu adâncă durere în suflet fiul Sorin, nora Liliana, nepoatele Selina și Alexandra, familia Suciu cumnați și familia Popa cuscrii, anunță cu profundă durere stingerea din viață a
ing. DRAGOTĂ ALEXANDRUom cu deosebită ținută morală, bunătate și noblețe. Cu toții se roagă bunului Dumnezeu pentru odihna sa. Dumnezeu să-l ierte.

Colectivul secției A.T.I a Spitalului Județean Deva este alături de domnul doctor Oliviu Dumitru în greaua durere pricinuită de trecerea în neființă a mamei sale. Sincere condoleanțe.
• ofer servicii de cantate pentrtr repararea 
mașinilor de cusut. Tel. 224182,0723/499284.

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

• Test Rag SRL Deva organizează testarea 
cunoștințelor de utilizare a calculatorului 
(ECDL), oferind 50% reducere pentru elevi 
și studenți pe perioada vacanței. Testarea 
va avea loc în data de 11 și 25 iulie. Înscrieri 
cu minim 5 zile înainte laTest Flag SRL, Bdul 
22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea Cepromin), 
etaj 2, camera 221. Tel. 0254/212070, fax 
0254/218111.

Oferte locuri de muncă (74)
• caut wgent femeie pentru îngrijit o fetiță de 
1,5 ani, la domiciliu, în Deva. Tel. 0723/673209.
• coordonator Avon caut persoane care doresc 
să devină reprezentanți Avon. Tel. 0722/483349.

• caut pentni formație saxofonist, taragotist, 
organist, chitarist, bass, solistă. Nistor Sandu, 
satul Cuieș,nr. 16, Ilia.

• angajăm croitoreasă cu experiență In 
producție de tricotaje. Oferim salariu 
atractiv. TeL 7212® 0723/687218

■ companie di tlsrtiuțtolinM national 
angajează reprezentanți vânzări șl 
merchandser pentru judațid Huiedoan 
Persoanele Interesate suit rugate să 
trimită CV șl scrisoare la fax 0254/231068 
saue-ffiakmonicanrth^tzappmobBejo.

• vrei să câștigi între 3® - 5® dolari săptămâna 
lucrând acasă? Trimite plic autoadresat la OP1 
CP 9 Simeria, pentru Molnari.

• dapozn farmaceutic angajez tarmadst 
cu aviz de fceră pra A. TeL 074VS6046, 
235811

■ SC Moblne SRL Deva angajează per- 
lonafe lucrătoi M eter
studi superioare^ Rotați tatoL 0728^34114, 
PH, etaj l camera 208, Intre orele 10-12,

• SC Splai Auriu SA Hunedoara, taL 
713030, 0741/091183, ong^ooză, pentru 
Bvriri de taină, penoone JwkOce, In orașele 
Deva, Brad, Oriiștie, Hațeg, Petroșori.

• societate comerdaU angajează agent 
vânzări pe Județul Hunedoara, dome d 
cosmetica, penala cat B, experiență In 
domeniu TaL 0727/377081,0289/373217.

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

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

Anunțurile de 
mică publicitate 
sunt gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

««fa»

mailto:office@geraico.ro


AGENȚII IMOBILIARE /1marți, 5 iulie 2005
Vând ap. 1 cameră (01)

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

Vând garsoniere (19)
• zona Procesul dec. et 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută, mobilată, tel. 0732/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Dacia, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupabile imediat, preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)

• dac, complet mobilată, geam temopan Gea
lați, mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, etl. Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• Vând garsonieră, confort 1, dec., bucătărie, 
baie, balcon închis, ocupabilă imediat zona b- 
dul Decebal, bl. 15, tel. 0741/154.401, 227.542, 
(seara). (Garant Consulting)
• zona Eminescu, cu balcon, gresie, faianță, 
parchet nou, ușă nouă metalică, contorizări, preț 
630 mii. lei, negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Dada, dec., contorizări, parchet gresie, 
faianță, frumos amenajată, preț 530 mii. lei, neg., 
tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, etaj 1, ST40 mp, contorizări, 
gresie, faianță, parchet forme rigips, spoturi, 
lavabil, preț negociabil, tel. 0723/251498, 
078^165702. (Fiesta Nora)

• zona Za , dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 mii Jei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zona M. Eminescu, dec., amenajată, et. 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721^85256. (Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă, et 1, dec., contori
zări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zonaMăriștț dec, mobilată, balcon închis, et. 
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)

• ama MărițH vedere la stradă, liberă, 550 mii. 
lei. neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)

• ofertă azcepționaUU 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)
• Dm, cartier Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grar.de)
• dKomandate, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa 
Grande)
• dec, etaj 2, complet contorizată, formată din 
cameră, hol, baie, Aleea Romanilor, preț330 mii. 
lei, neg, tel. 223400,0743/103622, 0720/387896. 
(Casa Betania)

• dec, suprafață mare, parchet balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu interfon, Decebal, 
preț 700 mii. lei, neg., tel. 223400,0724/169303 
0741/120722. (Casa Betania)
• garsonieră 2 camere, contorizări, gresie, 

faianță, repartitoare, parchet baie cu cabină de 
duș, recent renovată, Aleea Romanilor, preț 500 
mii. lei. Telefoane 0743/103622, 0724/169303. 
(Casa Betania)

• decomandată, 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent gresie și faianță 
Spania, termopane, convector pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Tem ports)
• 2 camere, baie, zona Dacia, et. 3, apometre, 
gaz contorizat gresie, faianță, ocupabilă 
imediat preț 520 mii. lei, tel. 228540,0745/653531. 
(Agenția Imobiliară Ella)

• dec, zona Dorobanți, apometre, gaz conto
rizat ușă metalică, parchet laminat, gresie, 
faianță, ocupabilă imediat preț 700 milioane lei, 
tel. 228540, 0722566.938 (Agenția Imobiliară 
Ella)
• dec, et 2, zona Progresul, apometre, gaz 
contorizat balcon, ocupabilă în 2-3 zile, preț 675 
mii. lei, tel. 228540, 0722.566.938. (Agenția 
Imobiliară Ella)

« zona Gojdu, parchet gresie, faianță, apome
tre, gaz contorizat zugrăvită în lavabil, balcon, 

preț 465 mii. lei, tel. 0745-653.531. (Agenția 
Imobiliară Ella)

• zona Dada, dec., modificată, gresie, faianță, 
contorizări, st 30 mp. Preț 470 mii., neg, tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)
• zona Decebal, etaj 1, contorizări, amenajată, 
preț 25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939, 
0726/269713. (Eurobusiness)

• zona Dada, et 3, parchet cadă nouă, instalații 
sanitare noi, gresie, faianță, lavabil, preț560 mii. 
lei, tel. 0726/710903. (Prima-1 n vest)
• zona Dada, dublă, contorizări, repartitoare 
căldură, parchet, gresie, faianță, superame- 
najată, et. 3, preț 550 mii. lei, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)

• regent, AL Romanilor, et. 3, parchet gresie, 
faianță, repartitoare, 550 mii. lei, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

Cumpăr garsoniere (20)
• ta Deva, zonă bună, cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, Tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
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Societate franceză cu sediul 
în Oradea, specializată 
în turnarea de piese în 
aluminiu, caută pentru 

angajare TURNĂTORI CU 
EXPERIENJĂ. Oferim ajutor 

pentru instalarea în 
Oradea. Așteptăm CV-urile 

dvs. la nr. de fax: 
Q159l^777Ab. Informații 
suplimentare la nr. de tel. 

0259/419694.

• In zonele: Dorobanți, Avram lancu, Gojdu, 
Mărăștiul Nou, tel. 0745/302200, 0723/251498. 
(Fiesta Nora)

Vând ap. 2 camere (03)
• urgent zonă bună, et 2, parchet balcon mare, 
st 54 mp, complet contorizat fără îmbunătățiri, 
preț 780 mii. lei, telefon 0726/710903. (Prima- 
lnvest)
• ultracentraL 56 mp. balcon mare, contorizări,

■ parchet preț950 mii. lei, tel. 0720/093408 (Prima- 
lnvest)
• zona Dada, et. 3, semidecomandate, fără 
îmbunătățiri, apometre, balcon închis, 720 mii. 
lei, tel. 206003. (Mimason)
• zona Poliția Municipiului Deva, et. 2, semide
comandate, neamenajat, stare bună, preț 920 
mii. lei, 206003. (Mimason)

• zona pieței, decomandate, et 3,58 mp, balcon 
închis, contorizări, liber, preț 1,15 mid. lei, tel. 
0745/159608 215113. (Mimason)
• zona Gojdu, semidecomandate, et 3, bu
cătărie mărită, gresie, faianță, contorizări, par
chet paluxat, balcon închis, preț 950 mii. lei, tel. 
206003. (Mimason)
• zona centrală, semidecomandate, et. 3, ne
amenajat, apometre, gaz 2 focuri, debranșat 
termic, preț 950 mii. lei, tel. 0745/640725,206003. 
(Mimason)
• zona AL Armatei, superamenajat, complet mo
bilat șl utilat mobilă la comandă, modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă, contorizări, par
chet, gresie, faianță apartament foarte îngrijit, 
preț 585 mii., neg. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zonă centrală, împăratul Traian, parchet, 
modificat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. 
Tel. 235208 0721/744514 (Rocan 3000).
■ ocazie, zona piață, decomandate, etaj 1, 
parchet, balcon, ocupabil imediat, preț 28000 
euro, neg. Telefoane 235208 0724/620358. (Rocan 
3000)
• zona Micro 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală, I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
• semidecomandate, str. Bejan, CT, gresie, 
faianță balcon, vedere deosebită 660 mii. lei, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)

• zona Favorit decomandate, amenajat mo
dern, preț 1,1 mid. lei, negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)

• zona liceului Pedagogic, amenajat modern, 
centrală termică pereți izolați, instalații sanitare 
și electrice noi, parchet lamelar, gresie, faianță 
geam termopan, preț negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)

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

• amfire 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, IMng, bucătărie, superame- ' 

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

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

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

• zonă ultracentrală semidecomandate, etaj 3, 
balcon, parchet, faianță contorizări, bine 
întreținut preț 950 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Decebal decomandate, etaj 2, vedere la 
stradă balcon închis, termopan, ușă nouă 
parchet laminat, gresie, faianță amenajat stil 
occidental, ocupabil imediat, preț 1450 milioane 
lei, negociabil, se poate da și mobilat Relații la 
telefoanele 0788/165703, 0745/302200, 232808. 
(Fiesta Nora)

• zona Eminescu, etaj 3, apometre. gaz conto
rizat, apartament standard, suportă modificări, 
ocupabil astăzi, preț 700 mii. lei, negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (Fiesta Nora)

• zona Crișului etaj 1, contorizări apă gaz 1 foc, 
balcon închis, termopan, liber, preț 580 mii. lei, 

neg., telefoane 0745/302200,0723/251498. (Fiesta 
Nora)
• zona Teilor, parter, contorizări, parchet la
melar nou. gresie și faianță în baie și bucătărie, 
modificat, bine întreținut, se poate elibera 
repede, preț 650 mii. lei, negociabil, tel. i 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Dada, cu balcon închis, hol central, etaj I 
intermediar, contorizări apă gaz 2 focuri, 
parchet, preț 730 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)

• zona centrală transformat în spațiu comer
cial, contorizări apă gaz 2 focuri, gresie, faianță 
intrare separată ocupabil imediat, preț foarte 
bun 26.000 euro, urgent, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Dadă pe bulevard, în circuit, cu balcon 
închis, contorizări apă gaz, repartitoare de 
căldură, parchet nou, ușă metal nouă recent 
renovat, ocupabil imediat preț830 mii. lei, nego
ciabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zona Bejan, parchet gresie, faianță la stradă 
contorizări. ocupabil în 24 de ore, preț 525 mii. 
lei, negociabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. 
(Fiesta Nora)

SC CALOR SA 
DEVA angajează 
muncitori pentru 

lucrări de săpătură 
manuală, cu plata in 
acord, relații supli

mentare la nr. de tel.
0254.213.751.

• decomandate, modificat în 3, bucătărie în 
balcon, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță, parchet forme în rigips cu 
spoturi, boxă parțial mobilat, preț 1,160 mid. lei, 
negociabil, tel. 228.540, 0722-566.938. (Agenția 
Imobiliară Ella)

• semidecomandate, zona Eminescu, centrală 
termică, termopan, jaluzele verticale, uși inte
rioare schimbate, gresie, faianță noi, cabină de 
duș, parchet laminat, spoturi, mobilă bucătărie 
nouă ușă metalică ocupabil imediat, et 2, preț 1 
mid. lei, tel. 228540. 0722/566938 (Agertția 
Imobiliară Ella)
• decomandate, i 3, apometre. gaz conto
rizat gresie, faianță balcon închis, lavabil, preț 
1,150 mid. lei, negociabil, tel. 228540,0722/566938 
(Agenția Imobiliară Ella)
• semidecomandate, zona împăratul Traian, 
gresie, faianță parchet, bucătărie modificată 
apometre, gaz contorizat, preț 890 milioane lei, 
negociabil, tel. 228540, 0745/653531. (Agenția 
Imobiliară Ella)

• Deva, zona Gojdu. 48 mp, etaj 3, parchet 
laminat, bucătărie cu bar, forme rigips, spoturi, 
faianță bucătărie, geam la baie, preț 880 
milioane lei, negociabil. Tel. 228540,0722/566938 
(Agenția Imobiliară Ella)
• semidecomandate, zona Dacia, etaj 1, ușă 
lemn masiv, gresie, faianță nouă, zugrăvit 
lavabil, parchet laminat, interfon, ocupabil 
imediat, preț 680 milioane lei, tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• zona L Maniu, et. 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut, ocupabil în 
timp scurt, vedere spre bulevard, preț 1,2 mid. 
lei, negociabil, tel. 0745/253662. (Evrika)

• zona Zamfirescu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandate, cărămidă gresie, faianță, 
parchet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, 
preț 870 mii. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona bduL Decebal, et. 3, vedere spre bule
vard, 60 mp, amenajat, ocupabil imediat, preț 
negociabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• urgent zonă bună, dec, et. 2,2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624. (Temporis)
• dec, et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
• zona L Maniu, etaj intermediar, amenajat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță, vedere 
deosebită Preț 1,200 mid. lei, tel 0745-666447. 
(Rubin’s Home)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet merită văzut. 
Preț 770 mii. lei, tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)

• zona Dadă termopan, centrală termică 
gresie, faianță lamelar. Preț 800 mii. lei, tel. 0745- 
666447. (Rubin’s Home)
• zona Liliacului decomandate, amenajat 
recent, contorizări, parchet, ocupabil imediat, 
preț 1,030 mid. lei, tel. 0745-666447. (Rubin’s 
Home)
• zona Dacfa, etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet, lavabil, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut. Preț 660 mii. lei, tel. 
0745-666447. (Rubin's Home)
• zona Kogălniceanu, în circuit, et. intermediar, 
modificat, uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
tei, tel. 0745-666447,0254-234401. (Rubin’S Home)
• zonă centrală etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 1,030 mid. lei, tel. 0745- 
666447. (Rubin’s Home)
• zonă ultracentrală vedere la cetate, modi
ficat st 65 mp, 2 balcoane, parchet nou, merită 
văzut, etaj intermediar, preț 1,250 mid. lei, tel. 
0745-666447,0727-744923. (Rubin’s Home)
• zona Zamfirescu, etaj intermediar, decoman
date, bine întreținut merită văzut. Preț 1 mid. lei, 
tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
• semidecomandate, zona împăratul Traian, 
preț 900 milioane lei, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
• decomandate, Liliacului, gresie, faianță 
parchet lamelar. lavabil, balcon închis, preț 1,020 
mid. lei, neg. Tel. 0723/829060, 0746/891619. 
(Eurobusiness)
• super ofertă! Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, 2 balcoane, etaj interme
diar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)

• decomandate, etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat, contorizări, 50 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1,250 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande)
• semidecomandate, contorizări, parchet, I 
cărămidă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0720/869918. (Casa Grande)
• semidecomandate, contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, negociabil. Tel. 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)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zonă bună în Deva, de preferință etaj inter
mediar, plata imediat, tel. 0745/253662,211587. 
(Evrika)
• urgent zonă bună plata imediat tel. 215212. 
(Prima-lnvest)
• uHracental, decomandate, contorizări, ultra
central, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

• In zonele: Mărăștiul Nou, Decebal, 22 Decem
brie, Bălcescu, Avram lancu, Micro 15, tel. 0745/ 
302200,0723/251498 (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)
• zona L Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică 
termopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil 
imediat, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bdul. N. Bălcescu. et. 3, cărămidă, 
centrală parchet, ocupabil în 24 de ore, preț 1,3 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Dorobanți, et. 2, centrală termică, fără 
îmbunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1.45 mid. lei, negociabil, Tel. 0723/660160,211587. 
(Evrika)

Căutăm 
reprezentant vânzări 
pentru zona Banat 

cu domiciliul în Deva sau 
Hunedoara. Cerem expe
riență în vânzări, pentru 

dezvoltarea afacerii. Oferim 
angajare cu carte de 

muncă, pachet salariat 
motivant, mașină, telefon, 

computer. Tel./fax 
021/348.54.74.

• zona Progresul 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 1,35 mid. 
lei, negociabil, tel. 0745/253662. (Evrika)

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

• zona piață, decomandate, parter înalt balcon 
mare închis, cu beci, vedere în 2 părți, CT, 
parchet stejar, preț 1280 mii. lei, neg., urgent, tel. 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)

• zona Zamfirescu, decomandate, parter, de
osebit pentru spațiu comercial sau birouri, 
vedere în trei părți, contorizări, gresie, faianță 
parchet, modificări la bucătărie, preț 38000 euro 
neg, telefoane 0745/302200, 0723/251498 (Fiesta 
Nora)
■ zona luUu Maniu cu Decebal, decomandate, 
etaj intermediar, 2 băi, 3 balcoane, gaz 2 focuri, 
vedere deosebită parchet stare bună ocazie 
unică liber, preț 47.000 euro, negociabil, tel. 
0723/ 251498 0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Dada, etaj 3, contorizări apă, gaz, fără 
modificări, preț 720 mii. lei, negociabil, urgent, 
tel. 0788/165703,0745/302200. (Fiesta Nora)
• ultracentraL decomandate, contorizări, 
balcon închis, preț 1,250 mid. lei, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)

• decomandate, hol central, balcon închis cu 
termopan, contorizări, mobilă dormitor nouă 
ocupabil imediat, preț 1,030 mid. lei, tei. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona piață bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, neg. 
Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă ultracentrală bloc cărămidă amendat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan3000)

• decomandate, zona I. Corvin, faianță 2 băi, 2 
balcoane, interfon pe scară contorizări, preț 
1,100 mid. lei, negociabil. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• decomandate, etaj 1, zona Dorobanți, 
bucătărie 3x4, beci, parchet stejar, gresie, 
faianță frumos amenajat, merită văzut preț 
1,650 mid. lei. Tel. 228540,0745/653531. (Agenția 
imobiliară Ella)

• semidecomandate, zona Straiului, apometre, 
gaz contorizat 2 focuri, balcon închis, gresie în 
baie, preț 750 milioane lei, negociabil. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• decomandate, zona Minerului, interfon, etaj 1, 
centrală termică, gresie, faianță balcon mare, 
construit, instalații sanitare și electrice noi, preț 
1,100 mid. lei, negociabil. Tel. 228540, 
0722/566938. (Agenția Imobiliară Ella)

• semidecomandate, eta| 1, str. Scărișoara, cu 
CT, parchet, ocupabil imediat, 26.000 euro, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)

• decomandate, bucătărie, faianță gresie, 2 băi 
cu faianță și gresie, 2 balcoane, garaj, boxă zona 
Dallas, preț 23 miliarde lei, negociabil. Relații la 
tel. 0741/154401, 227 542 (seara). (Garant 
Consulting)
• decomandate, bucătărie, faianță 2 băi cu 
faianță balcon, etaj intermediar, zona împăratul 
Traian, preț 45.000 euro, negociabil, tel. 
0741/154401,227 542. (Garant Consulting)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, balcon, hol 
central, preț 1,05 mid. lei, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet, repartitoare, zona Mihai 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg., tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Dada, decomandate, et. bun, bloc cărămidă 
parchet, gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• zona Eminescu, decomandate, et 3, 2 băi, 
balcon închis, cămară debara, parchet peste 
tot, gresie, faianță preț 1,450 mid. lei, tel. 215113, 
0745/159608. (Mimason)
• zona Zamfirescu, decomandate, parter, pre- 
tabil birouri, sediu firmă cabinet, preț 38000 
euro, tel. 0745/640725. (Mimason)

i • zona Gojdu, semidecomandate, et. 1, bucă
tărie modificată parchet laminat, contorizări,

I preț 13 miliarde lei, telefon 0745/159608. 

(Mimason)

• zona Spitalul Județean, 2 băi, 3 balcoane, fără 
îmbunătățiri, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0745/640725. (Mimason)

• zona L Creangă decomandate, et. 3,2 băi, 
balcon închis, contorizări, neamenajat, preț 
45.000 euro, tel. 215113. (Mimason)

• zona liceul de Muzică decomandate, parter 
înalt cu balcon închis, contorizări, gresie, faianță 
garaj, preț 1,6 mid. lei, Telefon 0745/640725. 
(Mimason)
• zona Miorița, semidecomandate, parchet 
peste tot, gresie, faianță contorizări, calorifere 
noi, termopan peste tot, ușă metalică aer 
condiționat, et. 4, cu țiglă preț 1,5 mid. lei, tel. 
0740/173103. (Mimason)
• 1 Decembrie, modificat, termopan, gresie, 
faianță, balcon de 10 m, st 65 m. Preț 40000 euro. 
Tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)

I. Beneficiari:

PROGRAM PRIVIND SPRIJINIREA ASOCIAȚIILOR Șl A 
PRODUCĂTORILOR AGRICOLI DIN ZONA MONTANĂ PENTRU 

ACHIZIȚIONAREA DE DOTĂRI SPECIFICE NOI, CU 
FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

* Asociații ale producătorilor agricoli din zona montană
* Producători agricoli, peisoane fizice, proprietari de terenuri agricole și/sau crescători de animale înregistrați in Registrul agricol;

II. Condiții de eligibilitate:
* Declarație pe proprie răspundere că exploatează direct terenurile și animalele aflate în proprietate
* Adeverință primărie cu suprafața de teren și efectivele de animale înscrise în Registrul agricol astfel:

Minim 2 ha teren agricol
2 vaci sau 10 ovine sau 10 caprine

* deținerea in proprietate de adăposturi de animale
* contract comercial încheiat intre producătorul agricol și furnizorul de echipamente
* existență avans de 40% (inclusivTVA)

III. alocația acordată de Stat - 60% în vederea dotărilor (inclusivTVA)
IV. NU P0T8ENEF1CIA de alocație bugetară:

* Asociațiile și producătorii agricoli care derulează programe cu finanțare externă
* Asociațiile și producătorii agricoli care înregistrează datorii la bugetul local de stat

V. Utjlajece potfi achiziționate:

* pentru Asociații ale producătorilor din zona de munte: tanc de răcire a laptelui cu o capactete de 500-3000 litri
* pentru producători agricoli din zona montană: motocositoare, greblă mecanică, mori cu ciocănele și grup individual de muls

2. ORDIN M.A.P.D.R. nr. 302/2005 PRIVIND REALIZAREA REGISTRULUI FERMELOR CA ELEMENT COMPONENT AL SISTEMULUI INTEGRAT DE ADMINISTRARE Șl
CONTROL IN VEDEREA IDENTIFICĂRII FERMIERILOR CARE POT BENE A CIA DE SPRUIN NATIONAL Șl COMUNITAR

* în registru vor fi înscrise exploatați! agricole care dețin și utilizează teren agricol cu o suprafață totală de minim 1 HA

* Cererile vor fi completate de fermieri, aceștia fiind ajutați de specialiștii agricoli din centrele agricole și de consultanță agricolă.
* Termenul de demarare a înscrierilor 20iulie2005
* în perioada 01 Iulie -15 Iulie 2005 - deplasare la primăriile locale pentru a stabili modalități de colaborare și implementare

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:TEL 217453 - DADR HUNEDOARA
Serviciul Subvenții; Serviciul Zona Montană

• zonă ultracentrală, parchetat total, baie și 
bucătărie cu gresie și faianță, bine întreținut, 
contorizări. Preț 36.000 euro, tel.0745-666447. 
(Rubin's Home)
• decomandate, ultracentraL împăratul Traian, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)
• decomandate, ultracentral, 1 Decembrie, 
amenajat, gresie, faianță termopan, contorizat 
total, preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)

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

• zona Dada, semidecomandate, contorizări. 
parchet, gresie în baie, bucătărie, ocupabil 
imediat, preț 850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
• zona L Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot, gresie, faianță, 
spoturi, boxă, acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei, negociabil. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de 
Vis)

• zonă centrală decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie și baie, laminat, CT, balcon 
închis, ST 87 mp, preț 1380 milioane lei, nego
ciabil. Telefoane 235019,0727/707880. (Casa de 
Vis)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• In zonă bună de preferință et intermediar, se 
oferă prețul pieței, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• decomandate, cu garaj, în zona împăratul 
Traian, etaj intermediar, preferabil fără 
îmbunătățiri, se face ofertă Imediat, cu plata 
urgent, tel. 0254/232808, 0723/251498, 0745/ 
302200. (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)
• urgent zonă centrală contorizări, gresie, 
faianță, s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garaj 
20 mp, boxă foarte îngrijit, preț 2,300 mid. neg., 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• zona Progresul decomandate, balcon închis, 
hol central, 2 băi, cu centrală termică parchet 
stejar, gresie, faianță preț 1,500 mid. lei, nego
ciabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
o zona Progresul decomandate, balcon închis, 
hol central, 2 băi, posibilitate de modificare, 
centrală termică preț 1500 mii. lei negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora)

• zona UllaculuL decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 15 mid. lei, 
neg. Tel.235208,0724/520358. (Rocan 3000)

• zonă centrală l. Creangă superamenajat, la 
cheie, et. 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, neg. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• decomandate, zona Liliacului, 2 băi, 2 
balcoane, etaj 1, gresie, faianță apometre, gaz 
contorizat, preț 45.000 euro. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)

• decomandate, zona Gojdu, bucătărie mare, 
cămară pe balcon, gresie, faianță centrală 
termică parchet stejar, laminat în hol, sau 
schimb cu 2 camere plus diferență preț 1,600 
mid. lei, negociabil. Tel. 228540, 0722/566938. 
(Agenția Imobiliară Ella)
• zona UllaculuL 2 băi, 2 balcoane, lavabil, 
contorizări, preț 1,450 mid. lei, tel. 224926, 
0788/361782. (Garant Consulting)

• zona b-dul Decebal, et.4/7, neamenajat. Preț 
1,6 mid. lei, tel. 0745-666447,0740-232043. (Rubin’S 
Home)

• zona Bălcescu colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajat. Preț 35000 euro, tel. 0745-666447,0254- 
234401. (Rubin’s Home)

• decomandate, zona Dorobanți, etaj 1, 2 
grupuri sanitare, 2 balcoane, centrală termică, 
suprafață 120 mp, preț 45.000 euro, neg. Tel. 
0741/709939,0746/891619. (Eurobusiness)

Vând case, vile (13)
• str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 
mp, sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 
1,2 mid. lei, negociabil, tel. 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• In Deva, zonă ultracentrală 2 camere, 
bucătărie, baie, hol, cămară locuibilă apă gaz, 
curent, toate facilitățile, anexe, curte, grădină 
ST 500 mp. FS 30 m, preț 75.000 euro, tel.0745- 
666447. (Rubin’s Home)

• zona Bălcescu, construcție de cărămidă 
living, bucătărie mobilată cameră de zi, baie, 
totul nou, lamelar, termopan, centrală termică, 
instalații noi, gresie, faianță model nou, 
dormitor, SC 100 mp, curte, terasă grădină ST 
500 mp, canalizare, gaz, apă curent, stil occi
dental, preț 57.000 euro, neg. Tel. 0745/666447, 
0727/744923. (Rubin's Home)
• 3 camere în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet, gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp. 
ct, zonă centrală, preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• zonă centrală, 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1)

• Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
negociabil, telefon 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)

• zona Călugăreni, 4 camere, 2 băi, bucătăr 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 ml 
lei, Tel. 0788/497.615.. (Agenția imobiliară Nr. 1
• Deva, 3 camere, bucătărie, baie, gar 
încălzire centrală st 400 mp, preț 68.000 eui 
neg., tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr.
• Dwa,20M,parter+mansardă4camere,2b 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire central 
preț 118000 euro, neg., tel. 0788/497.618 (Agenț 
imobiliară Nr.l)
• 3 camere, pretabilă pentru activități come 
ciale, în Sîntuhalm, curte, grădină st 500 m 
apă curent electric, gaz metan, la sosea, pr 
100.000 euro, tel. 223400, 0741/120722, 072 
169303. (Casa Betania)
• casă p+1,4 camere, 2 băi, bucătărie, centra 
termică proprie, garaj, parțial termopan, st 121 
mp,, Deva, preț 100.000 euro, neg., tr 
0742/005228,0720/387896. (Casa Betania)
• casă p+2, 6 camere, 2 băi, balcon, teras 
garaj, construcție nouă zonă rezidențială Dev 
preț 130.000 euro, neg., tel. 0742/00522 
0720/387896. (Casa Betania)

• Deva, construcție 2004, BCA. 4 earner 
bucătărie, cămară pivniță 2 băi cu jacuzz 
terasă 60 mp, centrală termică nouă gar; 
dublu, intrare separată la mansardă sc 140 mi 
p+m, st 600 mp, merită văzută supermodem; 
preț 118000 euro, negociabil. Tel. 228541 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• 3 camere, living, bucătărie mare, curți 
grădină zonă bună Deva, S 460 mp, CI 
amenajări, preț 82.000 euro, tel. 0745/36789! 
(Garant Consulting)
• zona Eminescu, 2 camere, baie, bucătării 
curte betonată grădină gaz, canalizare, ST 70 
mp, preț 2,6 mid. lei, tel. 231212, 0740/01397) 
(Garant Consulting)

• zonă centrală, P+l+M, 6 camere, 3 băi, curt 
mare, grădină 2 garaje, preț 150.000 euro, te 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• urgent zonă ultracentrală sc 300 mp, st 80 
mp, preț 8 mid. lei, tel. 0721/815781. (Prima 
Invest)
• 4camere, bucătărie, baie, gaz, apă canalizare 
garaj, curte, grădină, 760 mp, preț 85.000 euro 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

• Șolmuț, 3 camere, living, baie, bucătărie 
gresie, faianță contorizări, grădină st 1100 mp 
preț 35.000 euro negociabil, tel. 0742/290024 
(Prima-lnvest)
• In Deva, 4 camere, baie, bucătărie, garaj, inte 
rior amenajat, centrală termică canalizare, posi 
bilitate de mansardare și construcție nouă Sî 
1250 mp, FS 20 m, preț 75000 euro, negociabil, tel 
0788/165703,0745/302200. (Fiesta Nora)
• In Deva, 2 camere, baie, bucătărie, hol central 
curte, grădină interior amenajat recent, centrale 
termică ST 540 mp, FS 12 m, preț 1500 mii. lei. 
neg., tel. 0723/251498,0745/ 302200. (Fiesta Nora)

Cumpăr case vile (14)
• In Deva sau împrejurimi, cu grădină și curte, 
ofer plata imediat, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

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

Vând case la țară (17)
• zona Săntuhalm, 2 corpuri de casă o camera, 
baie, bucătărie, și 2 camere, hol, cămară sere, 2 
ari, gaz, apă curent, preț 2 mid. lei, negociabil. 
Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)

• zona Bârsău, 1 cameră, bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent, fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, negociabil. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de 
Vis)

• zona Leșnic, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii. lei, negociabil. Tel. 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 Băița, 2 camere, cămară hol închis, 
anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 mii. lei. Tel. 
235019,0727/707880. (Casa de Vis)

• la 14 km de Deva, ideal casă de vacanță casă
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, li
vadă st 1 ha, 500 mii. neg, 0726/826624. 
(Temporis) A
• fa 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
baie, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă gaz, sobe teracotă st 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)

• In Bohott, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modern, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ta 6 km de Hunedoara, zonă pitorească baie 
cu duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivnița, anexe, gaz, apă, fosă septică curte 
betonată grădină st 1700 mp, renovată, preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)
• la 18 km de Deva, zonă foarte frumoasă acces 
cu mașina, 2 camere, pivniță, șură anexe, curte, 
renovată total, grădină 980 mp, 5 ari de grădină 
separat, camere podite, sobe de teracotă gard 
de piatră preț420 milioane lei, negociabil. Tele
foane 228540,0722/566938. (Agenția Imobiliară 
Ella)
• la 7 km de Deva, 3 camere, bucătărie, baie, 
termopan, încălzire centrală parchet laminat, st 
4000 mp, preț 42.000 euro. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
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• la 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă, apă curentă, anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 miL Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr,l Deva)

Vând teren (21)
• tn Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662 (Evrika)

• 4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, fs 
245 m, curent gaz, preț 16 euro/mp, tel. 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• loc Tlmpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă, gaz, canalizare, curent preț 900

■■ mii. lei, neg, tel. 0788/497.615. (Agenția imo
biliară Nr.l)

• panele de tata cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent preț l(MX)0 euro parcela, neg., tel. 
0786/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Dent 2d00 mp, fs 16 m, apă, gaz, canalizare, 
curent preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)

• Staeria, la DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă, gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tei. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• la 5 km de Deva, st 90500 mp, fs 900 m, apă, 
gaz, curent preț 15 euro mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Hravlan, zona DN7, st 3300, fs 50 mp, apă 
gaz, curent toate facilitățile, preț 24 euro/mp, 
tel. 0745-666447. (Rubin's Home)
• Intravilan, zona Prelungirea Vulcan, st 5200 
mp, fs 140 mp, se parcelează, preț 8 euro mp, tel. 
0745-666447. (Rubin’s Home)

• Hraritan, zona Prelungirea Vulcan, st 5.000 
mp, fs 150 mp, curent gaz în apropiere, apă 
acces la două drumuri, preț 75 euro mp, tel. 
0745-666447. (Rubin’s Home)
• zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)

• Hiavlan li DN 7, suprafață totală 3000 mp, fs 
48 metri, toate utilitățile, zonă comercială exce
lentă Sntuhalm, zona Motel Alaska. Relații la 
telefoanele 223400, 0720/387896, 0740/9146» 
(CasaBetania)

• lotaavtak naiate cu suDrafete cuorinse între 
500-700 mp, în zonă rezidențială toate faci
litățile, 10 parcele vândute, preț 21 euro/mp, 
neg, tel. 0740/9144688, 0724/169303, 223400. 
(CasaBetania)

• teren scos din circuitul agricol, st 7900 mp, 
front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7, în 
spatele noii fabrici de biciclete, preț 5 euro/mp, 
tel. 230221, 0740/914688, 0720/370753. (Casa 
Betania)

• IntravBan, al 1500 mp, fs 25 m, apă curent 
electric, gaz metan, Str. Depozitelor, în zona 
Fabricii de mătase, preț 40 euro/mp, neg., tele-

■foane 223400,0724/169303,0740/914688. (Casa 
z Betania)

• Intravilan, st 5700 mp, la DN 7, situat între 
Sîntandrei și Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
euro/mp, neg„ tel. 223400, 0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)

• Intravilan, st 500 mp, front stradal 17 metri, 
apă, gaz metan, curent electric și canalizare, în 
zona Zăvoi, preț 20 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)

e Intravilan, st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate și parcela, zona liceului 
Traiăn, preț 15 euro/mp, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Hravlan, st 2.000 mp, front stradal 16 metri, 
apă curent electric, gaz metan, la 5 km de Deva, 
preț 15 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)'
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
mobilat Al. Armatei, P., contorizări, repartitoare, 
100 euro/lună tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ofer pontau închiriat apartament 2 camere, 
decomandate, P., cu balcon, zona Caragiale, 
mobilat sau nemobilat, zugrăvit, contorizări. tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• ofer pontau închiriat apartament 2 camere, 
zonă centrală mobilat, utilat, contorizări, preț 
100 euro, tel. 231212, 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
semidecomandate, contorizări, mobilat, zonă 
centrală preț 90 euro, tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)
• ofer ap. 3 camere, zona Dorobanți, amenajat 
ultramodern, utilat cu aparatură casnică 
modernă preț 450 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• ofer ap. 3 camere, zona Eminescu, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică mobilă și utilități 
ultramoderne, preț 350 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• Hravlan 1600 mp, fs 30 m, apă îngrădit, gaz, 
15euro/mp, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• Intravilan, In Simeria, st 2600 mp, zona Ursu 
Negro, toate facilitățile, fs 20 m, preț 42.000 euro, 
negociabil, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• wgent Hravlan, în Deva, st 1250 mp, fs 45m, 
zona Zăvoi, facilități apă gaz, preț 15 euro/mp, 
negociabi I, tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• urgent, Intravilan, ultracentral, toate faci
litățile, apă gaz, curent, canal, certificat de 
urbanism, preț 100 euro/mp, negociabil, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona Zăvoi, s 500 mp, preț neg., facilități. 
Relații la telefoanele 0726/269713,0746/891619.  
(Eurobusiness)
• Intravilan, pretabil construcție bloc de 
locuințe, 2560 mp, fs 20 mp, toate facilitățile, 
zona Dorobanți, preț 24 euro/mp, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• Hravlan, zona Ceangăi, loc de casă 715 mp, 
toate facilitățile, preț 37.000 euro, tel. 
0745/640725,0740/173103. (Mimason)
• Hravlan, zona Prelungirea Vulcan, loc de 
casă 857 mp, fs 14 m, fântână pe teren, seră 
beci, preț 540 mii. lei, tel. 0745/640725. (Mimason)

• Hravlan, 1427 mp, apă gaz, curent, 
canalizare, zona 700, fs 40 m, preț 15 euro/mp, 
tel. 0745/164633. (Mimason)
• zona Zăvoi, Intravilan, ST 461 mp. Tel. 235019, 
0724/508610. (Casa de Vis)

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

Vând spații comerciale (25)

• vând societate comercială 420 mp, piață 
Dacia, hală comercială deosebită p rețdeoseb it, 
posibilități rate. Telefon 0723/419974. (Casa 
Grande)

Alte imobile (27)

• fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din cărei 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

Chirii imobile (29)

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

• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Relații la telefoanele 
235208,0721/985256,0721/744514,0724/620358.  
(Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, nego
ciabil. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• ofer garsonieră 2 camere, et 2, Dacia, mobi
lată contorizări, preț 90 euro/lună ușor nego
ciabil. Relații la telefoanele 0740/173103,206003. 
(Mimason)
• ofer garaj, sub bloc, în zona pieței, preț 70 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason)
• ofer ap. 3 camere, decomandate, cu garaj sub 
bloc, mobilat, utilat, et. 2, zona Micul Dallas, preț 
350 euro/lună tel. 0745/253413, 206003. 
(Mimason)
• ofer ap. 3 camere, mobilat, utilat, contorizări, 
zona Mărăști, preț 200 euro/lună tel. 
0745/266071. (Mimason)

• caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mo- 
bilat, de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• ofer garsonieră mobilată aragaz, frigider, 
contorizări, zona Al. Saturn, preț 90 euro, tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• ofer ap. 2 camere, mobilat și utilat complet, 
preț 100 euro/lună tel. 0721/055313. (Prima- 
lnvest)
• ofer ap. 2 camere decomandate, centrală ter
mică proprie, geamuri termopăn, complet mo
bilat și utilat cu aragaz, frigider, tv color, mașină 
de spălat automată zona I. Creangă preț 250 
euro/lună tel. 0743/103622,0720/387896. (Casa 
Betania)

• ofer apartament 2 camere, circuit, centrală 
termică proprie, complet mobilat și utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Dacia, preț 130 euro/lună 
Telefoane 0724/169303, 0743/103622. (Casa 
Betania)
• ofer spre închiriere sau vindem spațiu comer
cial, s 250 mp, zonă centrală amenajat, la cheie, 
totul nou, preț neg. Tel. 0726/523833, 0741/ 
070106. (Eurobusiness)
• oferim spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală zona depozitelor, prețuri negociabile. 
Telefoane 0726/523833,0741/070106. (Eurobusi
ness)

• ofer spre închiriere spațiu comercial, supra
față de 250 mp, totul nou, gresie, faianță ter- 
mopan, centrală termică pretabil pentru sediu 
firmă depozit, restaurant, preț 1800 euro, neg. 
Telefoane 0741/070106,0726/523833. (Eurobusi
ness)
• garsonieră mobilată zona Ștrand, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• casă 3 camere, bucătărie, baie, încălzire 
centrală podele laminate, gresie, faianță ter- 
mopan, lavabil, confort, garaj 2 mașini, preț 500 
euro/lună tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 

Nr.l)
• ofer pentru închiriat ap. 2 camere, zona Dacia, 
contorizări, gresie, faianță parchet, mobilat 
Preț 100 euro, telefon 0745-666447. (Rubin's 
Home)
• ofer pentru închiriat garsonieră zonă ultra
centrală contorizări, amenajată preț 90 euro, 
tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)

• oferim spre închiriere garsoniere și aparta
mente, mobilate și utilate, pe diferite zone, de la 
80 euro/lună până la 300 euro pe lună Relații la 
telefoanele 0723/251498, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)

Cumpăr teren (22)

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

ACUM POȚI TRIMIT! 
ANUNȚURI ȘI PRIN SMS! 
TELEipN: 0720/400 555 
(tarif normal)

cvvâjb

SC KUROCONSULT 
SRL ARAD

RUMA DEVA 
societate de reorganizări fi 

lichidări Judlciare- 
ANUNȚÂ 

TOȚI CREDITORII 
Că s-a dispus deschiderea 

procedurii 
de reorganizare Judiciară ;i 

faliment a
SC RESKâAHEX CO SRL Deva 

Potrivit art. 75, alin. 1, din Legea 
nr. 64/1995 - republicată, 

termenul limită pentru înregis
trare^ creanțelor 

la grefa Tribunalului Hunedoara 
este data de 18.07.2005.

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

Trifu Marian Mircea, Mar al 
Pinului MataHW - Isaa 
rezidențială amplasată în extravi 
lanul localității Deva, zona str. I. 
Vulcan - Cariera, aduce la cunoș
tința publicului că decizia etapei 
de încadrare, din procedura de re 
glementare conform HG nr. 1078/ 
2004, este cea de adoptare a planu
lui fără aviz de mediu Propunerile 
de reconsiderare ale dariei se vor 
transmite in scris, în termen de 10 
rile calendaristice, la sediul APM 
Hunedoara, str. Aurel Vlaicu, nr. 
25, Deva.

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

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

Cerințe:• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare.
Oferim:• salariu fix + comision;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modern și sigur;• echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

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

1. Cod, două puncte

4. Preț, două puncte, 
■urna (milioana = mil 
iar mil = M)

2. Nume oraș, virgulă 3. Text anunț

SC Hidroconstrucția SA - Sucursala 
Râu Mare Retezat, cu sediul în Hațeg, str. Horia, nr. 87, angajează 

_____  medic medicina muncii______  Relații suplimentare se pot obține la sediul unității sau la telefoanele 0254/777.746, 0254/770.660, 0254/770.661, interior 111 - Serviciul Personal.
(25555)

Societate de procuri i cu sediul în Deva, căuta în 
vederea angajării: 

-MECANIC-reglor mașini (pre e„ de preferință matrițer; 
-SUDOR - sudură TIG (mediu protector argon) 
Sa car î -experiență tai domeniu

idi. vă lital la program da lucru în 3 schimburi 
-domiciliul slabii In Dova sau posibilitatea afedvârii navatei 
-cunoașterea limbii franceza arta un atu 
-dinamism, seriozitate.

-INGINER MECANIC
-experiență în domeniu 

nrn!u4j.nu Df GUrwțlințB pTCHBCIura r\< 

-cunoaștare limba franceza și/zau angloză 
-dinamism, seriozitate.
-domiciliul stabil In Deva sau posibilitatea efectuării navetei. 

Persoanele interesate suni rugate să Irimitâ un CV prin fax/(tel.) la nr. 
234068.

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

camere
11 - Vând ap. la casă
12 - Cumpăr ap. la casă
13 - Vând case, vile
14 - Cumpăr case
15 - Vând case de vacantă
16 - Cumpăr case de vacantă
17 - Vând case la tară
18 - Cumpăr case la tară
19 - Vând garsoniere
20 - Cumpăr garsoniere
21 ■ Vând terenuri
22 ■ Cumpăr terenuri
23 ■ Vând locuri de veci
24 - Cumpăr locuri de veci
25 - Vând spatii comerciale
26 - Cumpăr spații comerciale

27 ■ Vând alte Imobile
28 - Cumpăr alte imobile
29 - Imobile chirii
30 - Imobile schimb
31-Vând finanțe
32 ■ Cumpăr finanțe
33- Asocieri
34 ■ Oferte împrumuturi
35 - Solicitări împrumuturi
36 ■ Auto românești ■ 

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

și agricole
41 ■ Moto-velo
42 ■ Piese, accesorii
43- Garaje
44 - Auto - Cumpărări
45 - Auto - Chirii
46 - Auto - Schimb
47 ■ Mobilier și interioare
48 ■ Televizoare
49 ■ Audio-video, antene și

im ji satelit
60 - Aparate foto și te
51 - Calculatoare ș_ accesorii

52 - îmbrăcăminte, încălță
minte, articole aport

53 - Materiale de 
construcții

54 - Bijuterii
55 - Artă, antichități, cărți, 

reviste
56 - El* 'nice
57 ■ Plante șl animale, 

agroalimentare
58 - M(

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

ifflWcâ
74 - Oferte locuri de muncă

RECLAME

Cititorii Cuvântul liber:
Oameni bine informați! 

Ziarul familiei tale!

Vinzi

Cumperi 

închiriezi

Schimbi

Cauți

EVIDENTIAZĂ-TE!
F

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

LOCAȚII CUTII POȘTALE

• chioșcul de ziare de lângă 
ComtJBi;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă
Galeriile de Artâ Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu B-dul Decebal.

CUVÂ®

PRIMA APARIȚIE

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

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro


marți, 5 iulie 2005
Apele fac ravagii în România

• Inundații la Istanbul. Aproape 600 de locuințe și magazine au fost inundate la Istanbul, în timp ce două râuri riscă să iasă din matcă, din cauza ploilor torențiale.
• A reușit. După 19 ore, aventurierul Steve Fossett și-a încheiat cu bine zborul fără escală peste Atlantic, într-un avion construit după modelul aparatului care a efectuat, în premieră, cursa, în 1919.

pierea insulei Iwo Jima. Agepția Meteorologică Japoneză a asigurat populația din zonele de coastă că nu există riad de tsunami.
‘"'‘(Foto: EPA)

■ în sudul țării, cinci 
persoane au murit și 
sute de case au fost 
acoperite de ape.București (MF) - Ploile a- bundente din ultimele zile au provocat inundații în opt județe din sudul țării, unde cinci persoane au murit, sute de case, terenuri agricole, fântâni și drumuri erau acoperite de ape, iar numeroase localități rămăseseră izolate și fără curent electric.Potrivit datelor centralizate de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor (MMGA), până ieri dimineața, apele au făcut ravagii în județele Olt, Teleorman, Argeș, Constanța, Giurgiu, Dolj, Gorj și Hunedoara. Potrivit meteorologilor, vreama va fi în continuare instabilă în sudul și estul țării și va ploua pe arii extinse în Muntenia și Dobro- gea și, local, în Oltenia și Moldova.
EvacuațiAu fost inundate 3.339 case și circa 4.000 hectare teren agricol, iar alte șapte poduri

ExcepțieTokyo (MF) - împăratul Akihito și împărăteasa Michiko a Japoniei vor asista la recepția nupțială a fiicei lor, la Tokyo, rupând tradiția potrivit căreia cuplul imperial nu se deplasează pentru căsătoriile prințeselor. Prințesa Sayako (36 ani), singura fiică a cuplului imperial, se va căsători cu un bărbat de 40 de ani fără titlu nobiliar, la 15 noiembrie.
ParadăKoln (MF) - în jur de 600.000 de persoane au participat, duminică, la „Christopher Street Day” de la Koln, unde ministrul german de Externe, Joschka Fischer, a pledat pentru egalitatea în drepturi a homosexualilor și lesbienelor din Europa.

înjurături
Londra (MF) - BBC a 
primit în jur de patru 
sute de plângeri pen
tru înjurăturile 
artiștilor în timpul 
concertului Live 8 de 
la Londra, pe care l-a 
difuzat în direct. 
Deoarece transmisia 
a fost în timp real, 
fără decalajul de 
câteva secunde care 
se folosește de obi
cei, nu s-au putut 
îndepărta derapajele 
de limbaj.
Madonna și rapperul 
american Snoop 
Dogg au fost printre 
cei care nu și-au con
trolat limbajul. BBC 
și-a cerut scuze pen
tru acest lucru. „Mili
oane de persoane au 
urmărit cele 12 ore 
de transmisie. 
Regretăm orice jig
nire am cauzat", a 
declarat o purtătoare 
de cuvânt a BBC.

Șerbănești (Foto: epa)

Premieră în istoria spațială
■ Percutarea cometei proiectil® „Norul ești■ Percutarea cometei 

Tempel 1 reprezintă un 
succes tehnic de pro
porții pentru NASA.

Căldura mare Fu Fu și Lin Yang, doi

Pasadena (MF) - Agenția spațială americană a înregistrat ieri un succes tehnic i- nedit provocând coliziunea dintre un modul și o cometă, la o distanță de 133 milioane de kilometri de Pământ, experiment care va aduce informații noi despre formarea sistemului solar.Proiectilul sondei Deep Impact a lovit cometa Tempel 1 așa cum fusese prevăzut, puțin după ora locală 22:55 (ieri, 8:55, ora României), ziua sărbătorii naționale a Statelor Unite.ursuleți panda, se răcoresc la grădina zoologică din Fuzhou. Cmna Temperaturile urcaseră duminică ia 37 grade Celsius.
(Foto: EPA)

în cursa pentru OscarLos Angeles (MF) - Un film de Steven Spielberg, cardțnu ane încă titlu, despre evenimentele din timpul Jocurilor Olimpice de la Munchen, 1972, este până în acest moment cel mai serios candidat la Oscarul pentru cel mai bun film de anul viitor, potrivit criticilor americani.Noul proiect al lui Spielberg despre masacrarea sportivilor israelieni la Jocurile O- limpice de la Munchen, în 1972, a cărui turnare a început abia săptămâna trecută, ar fi deja printre favorite. Spielberg speră să îl lanseze de Crăciun. Alte filme pe care pariază experții sunt „Jarhead”, „Memoirs of a Geisha”, „Goodnight, and Good Luck” și „The Three Burials of Melquiades Estrada”.

Napoleon lua lecții de engleza

Doi brutari por- 
au intrat în Car- 

rdurilor reali- 
nai lungă pâine

din luide, având 975 m.
(Fota EPA)

■ Exilat pe insula Sfânta 
Elena de către britanici, 
Napoleon a început să 
învețe engleza.Londra (MF) - Napoleon a început să învețe engleza, limba adversarilor care au pus capăt ambițiilor sale imperiale, dovedește o expoziție ce urmează a fi deschisă la Lon-

Movlleni (Foto: EPA)și cinci diguri de apărare au fost distruse. Un număr de 62 localități din cele 13 județe menționate nu sunt alimentate cu energie electrică.în cele 33 de localități din Teleorman au fost inundate 2.310 case (din care 16 s-au dărâmat) și au fost evacuate 6.600 persoane, alți circa 2.000 localnici fiind izolați. în a- celași județ, 12 drumuri județene sunt impracticabile, 40 de localități au rămas fără e- nergie electrică și 17.845 hectare teren agricol au fost inundate.în județul OM sunt afectate 1.300 case, dintre care 60 sunt deja distruse. în Giurgiu au fost afectate o mie hectare teren agricol, șase case și două drumuri județene. în Dolj, 1.200 gospodării și 3.097 hectare teren. în Argeș au fost i- nundate 30 de locuințe și 1.800 hectare teren.Premierul a dispus scoaterea de la rezerva de stat a unor produse alimentare, pâine și apă potabilă, în valoare de 950.000 lei noi, pentru populația sinistrată din Teleorman și Olt.

Explozie de Ziua națională a Statelor Unite„Avem confirmarea” impactului, a declarat după câteva minute un tehnician NASA, în aplauzele și felicitările tuturor celor prezenți la Jet Propulsion Laboratory (JPL) din Pasadena. O imagi-
Adra. Se pare că motivul principal era curiozitatea de a ști ce scriu ziarele britanice despre el.Notițele lui Napoleon din timpul lecțiilor de engleză au fost împrumutate pentru prima oară unui muzeu britanic de către Fundația Napoleon de la Paris și sunt expuse la Muzeul Național Maritim din Greenwich.

Andreea 1Născută în zodia Berbec, îi plac pictura, psihologia și muzica. 1
(Foto: Traian Mânu)

(Foto: EPA) ne surprinsă de sonda Deep Impact - care a rămas la o distanță de 500 kilometri de cometă - înfățișează un con inversat ieșind din Tempel 1, ceea ce reprezintă norul provocat de șocul impactului cu
Contele De Las Cases, care l-a însoțit pe Napoleon în exil, îi dicta fraze în franceză pe care fostul împărat se străduia să le traducă în engleză cu ajutorul unui dicționar. „îi era greu, pentru că Anglia era dușmanul Franței. Nu a- vea însă neapărat sentimente anti-englezești”, explică istoricul muzeului britanic, Peter Hicks. 

proiectil®. „Norul este mul mai mare decât ne așteptam” a spus unul dintre tehnicieni
Trei corecțiiînainte de impact, proiec tilul a transmis o imagine ; cometei, un astru neregula în formă de pară, prezentăm o suprafață preponderent al bă, pe care se desenau ma . multe cratere. Potrivit tehni cienilor, modulul a căzu • -xact ac^jo unde fusese pre văzut, Of trei core||ii succesive ale tra iectoriej «sale, in ultimele 9I de minus dinainte de impactLa o jumătate de oră dup; impact, tjarnul de control di la JPL continua să primeasc; imagini <il cise ale St

>ă ce s-au efectua

h ce în ce mai pre i Tempel 1.


