
* f »

Actualitate
Semafoare cu sen
zori la Sântuhalm

/p. 3

Special“Antilege”
/p. 6 •

 ActualitatePreselecție SportRecorduri la tir cu arcul
/p. 7

Astăzi 
Sport 
/p.7 fi 8

A FONDAT 1989
APARE LA DEVA
Tel.0254/211275

Anul 16, nr. 4015

Luni
11 iulie 2005

12 pagini

50 bani (5000 lei vechi)

Vremea se menține instabilă și, izolat, 
se vor semnala ploi în averse.

dimineața la prânz seara

Valea
■ Ploile de sâmbătă 
noaptea căzute în 
Valea Jiului au depășit 
orice imaginație.

Uricani (I.J.) - Căderile de 
precipitații pe parcursul unei 
ore au evoluat de la 132 1/mp 
la 165 1/mp între orele 22 și

Jiului - sub ape
23, a serii de sâmbătă. Con
ducerea Apelor Române, apre
ciază că o asemenea cantitate 
de ape echivalează cu trei 
luni de ploaie intr-un an, ast
fel încât apa râului Jiu a cres
cut cu peste doi metri și 
jumătate față de cotele nor
male. Din cauza precipita
țiilor abundente și a revărsă

rilor de apă ale torenților 
Vancu, Popești și Serponî s- 
au produs alunecări de teren 
în amonte și aval de Mina 
Valea de Brazi, în zona

mare a pagubelor arată mai 
multe gospodării afectate la 
Lupeni și Câmpu lui Neag, 
terenuri agricole și zeci de
animale. Mai mult, a fost 

Băescu, fiind afectat un pod necesară salvarea a patru 
și DN 66A și DN 66 pe -'persoane laCâmpu lui Neag 
mulți kilometri, astfel încât și a opt persoane în zona 
circulația a fost împiedicat' « Băescu”, arată un comunicat 
mai multe ore. „O primă ești- al Prefecturii Hunedoara. /p.3

in afara stației Kings Cross din. Londra pen
tru cei care au fost omorâți ta atacurile eu 
bombe. Prtatre persoanele dispărute ta tona 
atentatelor s-ar partea'âfiăr și Mtaaeia Otto’, 
in vârstă de 47 de ani, din România.

(Foto: EPA)

• Cinci jucătoare la lot. Carmen Cartaș, 
Mihaela Smedescu, Mihaela lalomițeanu, 
Mihaela Ivan și Clara Vădineanu, legitimate 
la Cetate Deva, au fost convocate la un 
stagiu de pregătire al lotului B al echipei 
naționale. Această echipă este coordonată 
de antrenoarea Mariana Tîrcă. (C.M.)

llll campion
națio-nal, Titi Aur, a 
Câștigat Raliul Hunedoi 
cursă desfășurată la fii 
săptămânii la Deva și

rrap

Despre febra aurului... dacic!
■ Fostul consilier prezi
dențial, Dan losif, 
apare drept beneficiar 
al aurului dacic.

Deva (T.S.) - Informațiile 
privind implicarea unor mem
bri marcanți ai PSD în mafia 
aurului dacic începe să prindă 
contur. Surse din Parchetul 
Curții de Apel Alba Iulia, con-

firmă faptul că în rechizitori
ul întocmit de procuratură 
există referiri care duc la fos
tul consilier prezidențial Dan 
Iosif și la Adrian Năstase. De 
aceea este de așteptat.ca în 
perioada imediat următoare 
Dan Iosif să fie anchetat în 
legătură cu mafia aurului din 
Deva. Surse neoficiale, susțin 
că oamenii politici aflați în 
spatele acestei activități au

făcut imposibilă arestarea 
interlopilor. Coincidență sau 
nu, înaintea arestării grupului 
care, potrivit anchetatorilor, • 
ar fi fost condus de Iulian 
Ceia, pe pagina de Interne 
aparținând unui grup intelri 
național de presă a fost pu
blicat un Armaghedon al le
liței Române în care se face? 
referire la mafia Aurului lî® 
Deva și la protectorii acesteia, -.'i;

Ț

Traian Mânu)

Deva (M.S.) - Ttaficw 
rutier ta intersecția 
Deva - Sântuhalm, se va- 
desfășura mai sigur, du
pă ce lucrările de moder- i 

ta această zonă 
lalizate. tater- 

fi dotată du

' nizare îi 
jfe r fi fi 
secția v;
semafoare moderne, care, 
vor fi prevăzute cu sen
zori de ffax. /p.3

„

Canistra cu bucluc; Activități ale cadrelor Inspectoratului 
de Poliție Hunedoara in trim. I 2005

Deva (T.S.) - Ieri dimineață, 
în jurul orei 7,00, în apropiere 
de Sântandrei a avut loc un 
accident de circulație cauzat 
de o... canistră. încercând să 
evite coliziunea cu o canistră 
aflată pe carosabil, Dan 
Grațian, de 45 de ani, din 
Simeria, a intrat pe con- 
trasenș oprindu-se într-un 
copac /de pe marginea dru
mului. în urma impactului 
șoferul nu a suferit răni 
grave, fiind transportat la Spi
talul Județean din Deva. Cul
mea ghinionului, este că, Isu- 
fof Selim, în vârstă de 49 de

ani, șofer de naționalitate bul
gară, care conducea regula
mentar o autoutilitară, vrând 
să evite coliziunea cu auto
turismul condus de Dan 
Grațian a ajuns și el într-un 
șanț de pe marginea drumu
lui. Conform datelor furnizate 
de Poliția Deva, niciunul din
tre conducători nu a suferit 
răni grave. Polițiștii de la Cir
culație susțin că dacă Dan 
Grațian ar fi adaptat viteza la 
condițiile de drum ar fi avut 
posibilitatea să evite canistra 
fără să fie objigat să intre pe 
contrasens.
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[pilotul 
(columbian 
(Juan Pablo 
(Montoya a 
(câștigat 
[Marele 
Imiu de 
[mula 1 al 
[Marii Bri- 
Itanii, desfă- 
Ișurat pe cir- 
Icuitul de la 
[Silverstone, 
Idevansându-i 
Ipe Alonso și 
tRaikonen 7p.7 
‘ (Foto: EPA)



• înlăturat. Comandantul bazei navale ame
ricane și a închisorii de la Guantanamo (Cu
ba) a fost înlăturat, sâmbătă, din funcție, a 
anunțat, ieri, Marina Statelor Unite, preci
zând că această decizie nu are nici o legătu- 
ră-cii operațiunile de detenție.

• Evacuat. Poliția a evacuat, sâmbătă dimi
neață, o parte a aeroportului Fiumicino din 
Roma, după descoperirea unui pachet sus
pect în zona destinată companiilor British 
Airways, El Al (Israel) și United Airlines (Sta
tele Unite), a anunțat direcția aeroportuară.

Legile proprietății, aprobate

Răpit
Tirana (MF) - Fostul 

președinte albanez Săli 
Berisha a anunțat că un 
responsabil al partidului 
său a foșt răpit la câte
va zile după alegerile le
gislative de la 3 iulie. 
Behar Kastrati (40 ani), 
responsabil al Partidu
lui Democrat, a dispărut 
vineri seară, potrivit u- 
nor surse din cadrul for; 
mațiunii.

Iliescu, 
disponibil

București (MF) - Pre
ședintele PSD, ftiircea 
Geoană, a declarat, ieri, 
că Ion Iliescu și-a arătat 
disponibilitatea de a 
participa în cadrul par
tidului la alegerile anti
cipate, urmând a se ve
dea modalitatea și for
ma în care va face acest 
lucru. El a precizat că a 
purtat discuții cu fostul 
șef al statului pe tema 
alegerilor anticipate și a 
arătat că strategia de 
campanie a PSD, care

Tony Blair
(Foto: EPA) 

Apel

K Guvernul a inclus pre
vederile legislative pri
vind proprietatea într-o 
uruonanță de urgență.

București (MF) - Prevederi
le legislative privind regimul 
proprietății, care nu au fost 
vizate de obiecțiile Curții 
Constituționale, au fost inclu
se într-o ordonanță de urgen
ță, actul normativ fiind apro
bat de Guvern.

Legile erau incluse în pa 
chetul legislativ privind refor
ma justiției și regimul pro
prietății, care a făcut obiectul 
deciziei Curții Constituționale

de respingere a unor articole 
referitoare la sistemul judi
ciar. Principiile de bază ale 
ordonanței de urgență sunt 
regula restituirii în natură a 
imobilelor confiscate abuziv 
în perioada 6 martie 1945 - 22 
decembrie 1989, acordarea! de 
despăgubiri juste și echitabile 
pentru proprietățile care nu 
pot fi restituite, respectarea 
intereselor chiriașilor.

Noile reglementări elimină 
excepțiile de la restituirea în 
natură a imobilelor, inclusiv 
a celor în care se află sedii 
ale partidelor politice, amba
sadelor, instituțiilor publice.

Pentru instituțiile publice,

în principal școli și spitale, 
simt prevăzute termene de pâ
nă la cinci ani pentru menți
nerea destinației acestora.
Obligații clare

Actul normativ stipulează 
că foștii proprietari, cărora 
nu li se pot retroceda imobi
lele în natură, vor fi despăgu
biți cu titluri de plată cotate 
la bursă, prin intermediul 
Fondului Proprietatea.

în ceea ce privește propri
etatea funciară, elementele de 
noutate sunt legate de intro
ducerea unor obligații clare și 
sancțiuni pentru primari și 
membrii comisiilor de aplica

re a legii, în cazul încâlci 
prevederilor legale.

Sunt stabilite măsuri ] 
vind accelerarea procese 
funciare.

Ordonanța de urgență r 
prevede introducerea rer 
viagere pentru fiecare p 
prietar de teren agricol 
peste 62 de ani, care are mi 
mum zece hectare.

în cazul în care se tere: 
va fi vândut, proprietarul 
primi, de la buget, o sumă 
100 de euro/ an/ hectar 
toată durata vieții. Dacă te 
nul este arendat, valoai 
rentei va fi de 50 de euro/ i 
hectar pe toată durata vie

va fi una 
agresivă.

panie 
meni 
credibili.

Londra (MF) - Pre
mierul britanic, Tony 
Blair, a făcut apel, 
sâmbătă, la o dezba
tere a problemelor 
profunde pe care le 
ridică terorismul și a 
salutat rezistența bri
tanicilor după atenta
tele de joi. Măsurile 
de securitate nu pot 
constitui singurul răs
puns în fața acestei 
forme de terorism, a 
spus Blair, referin- 
du-se la atentatele 
comise în mijloace 
de transport în co
mun din Londra, sol
date cu peste 50 de 
morți și 700 de ră
niți. „Din acest motiv, 
chiar dacă trebuie lu
ate măsurile necesa
re, trebuie deaseme- 
ne< ibordate proble
mele profunde pe 
care le ridică teroris
mul, în încercarea de 
a ne debarasa de a- 
ceastă teribilă perver
tire a adevăratei cre
dințe islamice", a 
subliniat Blair.

Evacuați Zeci de mii de oameni au fost evacuați sâmbătă din centrul orașului brita
nic Birmingham, ca măsură de securitate. în urma unei alerte, poliția a verificat de 
explozibil toate autobuzele din centrul orașului. (Foto; epaj

Explozie în Turci;
Ankara (MF) - O bombă 

re a explodat în orașul t 
near turc Cesme, un port 
Marea Egee, s-a soldat cu 
de răniți, imul dintre aceș 
fiind în stare gravă. „Explo 
a fost provocată de o bomb 
a declarat guvernatorul p 
vinetei Izmir, Yusuf Ziya G< 
su. Responsabilul a anun 
că doi turiști au fost răn 
dar nu a precizat naționi 
tatea acestora.

Deflagrația s-a produs 
piața din centrul orașul 
într-o pubelă amplasată 
apropiere de o sucursală 
unei bănci.

Explozia s-a soldat cu 20 
răniți, a declarat Levent 1 
dak, șeful Departamentului 
Sănătate din Izmir, adăugă 
că persoana care se află 
stare gravă a fost internată 
Izmir, la aproximativ 100 
kilometri de Cesme.

Al-Qaida revendică 
atentatele din Londra

Moschee incendiată

Au aprobat Constituția
Luxemburg (MF) - Constituția europeană 

a fost aprobată în Luxemburg cu 59 la sută 
din sufragii, provenind din circa jumătate 
din secțiile de votare, potrivit rezultatelor 
parțiale date publicității duminică după-a- 
miază, relatează AFP.

Totuși, cele două mari orașe ale țării, Lu
xembourg și Esch-sur-Alzette, nu au anun
țat încă rezultatul.

Luxemburgul este cea de-a 15-a țară care 
supune Tratatul constituțional european 
spre ratificare și prima care organizează un 
referendum după rezultatul negativ înre
gistrat la scrutinul din Franța și Olanda.

Zona este o țintă predilectă a insurgenților

M Fostul șef al Scotland 
Yard: autorii atacurilor 
sunt britanici trecuți prin 
taberele lui Osama.

Londra (MF) - Organizația 
teroristă al-Qaida a revendi
cat, sâmbătă, într-un comuni
cat semnat de Brigăzile Abu 
Hafs al-Masri - Divizia Euro
pa, publicat pe un site Inter
net, atentatele de la Londra.

Gruparea, care a adoptat 
numele unui lider al-Qaida 
mort în timp ce conducea ope
rațiunile militare ale organi
zației în timpul războiului 
din Afganistan, din 2001, a re
vendicat și atentatele cu bom
bă de la Madrid, din 11 mar
tie 2004, soldate cu 191 de 
morți, precum și dublul aten
tat de la Istanbul, din noiem
brie 2003, care a provocat

moartea a 25 de persoane.
Aceasta este cea de-a doua 

revendicare a atentatelor. La 
scurt timp după producerea 
lor, o grupare intitulată Orga
nizația al-Qaida/Jihadul în 
Europa a revendicat atacurile 
într-un comunicat difuzat pe 
Internet, a cărui autenticitate 
nu a putut fi verificată.

Autorii atentatelor comise 
joi, la Londra, sunt aproape 
sigur născuți în Marea Bri- 
tanie, a declarat, ieri, John 
Stevens, fost șef al Scotland 
Yard, adăugând că ideea 
potrivit căreia teroriștii au 
venit din străinătate este o 
iluzie periculoasă.

„Credem că circa 3.000 de 
persoane născute sau crescute 
în Marea Britanie au trecut 
prin taberele de antrenament 
ale lui Osama Ben Laden”, a 
precizat John Stevens.

Londra (MF) - Un incen
diu de origine criminală a 
izbucnit, sâmbătă, la o 
moschee din Birkenhead, 
localitate situată în nord- 
vestul Angliei, la două zile 
după atentatele comise la 
Londra, au anunțat surse 
din poliție.

Incendiul s-a declanșat 
sâmbătă dimineață, la cen
trul cultural islamic Wirral 
al moscheii Shahjalal, pro
vocând pagube minore. în 
sediu nu se afla nimeni, 
dar o persoană care locu

iește într-un apartament 
deasupra instituției a avut 
nevoie de îngrijiri medica
le după ce a inhalat gaze 
toxice. Poliția caută două 
persoane care au fost văzu
te în zonă cu puțin timp 
înainte de declanșarea 
incendiului.

Poliția nu a stabilit în 
mod oficial o legătură între 
acest incident și atentatele 
comise, joi, la Londra, dar 
responsabilul moscheii, Ab
del Moneim, a sugerat a- 
ceastă ipoteză.

Sirian suspectat de autorități

Atentat în Bagdad
Bagdad (MF) - Cel nufciirl6 persoane au 

fost ucise și alte 39 rănfe'ijuțfă ce un ataca
tor sinucigaș s-a aruncat în aer, ieri dimi
neață, în fața unui centru de recrutare al 
armatei irakiene din Bagdad.

Londra (MF) - Un sirian 
considerat unul dintre organi
zatorii atentatelor de la 11 
martie, de la Madrid, este sus
pectat că a înființat celule în 
așteptare ale rețelei al-Qaida 
în Marea Britanie, a relatat, 
ieri, presa britanică.

Mustapha Setmariam Na
sar, a cărui fotografie este 
prezentată în mai multe ziare, 
„pare să fie un personaj im
portant pentru depistarea ce
lor care au amplasat bombele 
la Londra”, scrie London 
Times. Sunday Telegraph a-

vertizează însă că Nasar, în 
vârstă de 47 de ani, nu este 
decât „unul dintre numeroșii 
suspecți” căutați de poliție și 
de MI5 - serviciile de infor
mații interne britanice.

Potrivit Times, Nasar „ar fi 
fugit fie în Irak, fie în zona 
frontalieră dintre Pakistan și 
Afganistan”, după ce a locuit 
la Londra timp de câțiva ani, 
începând din 1995, perioadă 
în care îl vizita frecvent pe 
imamul radical Abou Qatada, 
suspectat că este unul dintre 
liderii al-Qaida în Europa.

La masa 
negocierilor

Beijing (MF) - Phenia
nul este pregătit să re
vină la masa negocier
ilor începând din ultima 
săptămână a lunii iulie, 
după ce trei runde de 
discuții privind progra
mul nuclear nord-core- 
ean nu au ajuns la nici 
un rezultat. Acordul pri
vind reluarea, la 25 iu
lie, a negocierilor multi
partite a fost încheiat cu 
ocazia unei reuniuni a- 
mericano-nord-coreeană, 
desfășurată la Beijing, 
cu ocazia vizitei începu
te sâmbătă, în China, de 
secretarul de Stat ameri
can, Condoleezza Rice, a 
anunțat un înalt respon
sabil american.

h- w
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Președintele Mol
dovei;, r Vladimir Voro
nin, a votat teri la Chiși- 
nău. Circa 570.000 de 
moldoveni au fost aștep
tați la urne pentru a-și 
alege primarul. (Foto: epa)

JURNAL
Cotidian editat de SC Inform Media SRL, 

Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
Nr. ISSN 1220-9570

TELEFOANE REDACȚIE:
Tel. 0254-211275, 212157, 
fax 218061
ADMINISTRAȚIA; 211275
RECLAMA: 211275
MICA PUBLICITATE: 212157

Redactor șef: Adrian Sâlăgean
Redactori: Viorica Roman, Valentin Neagu,. Iha Jurcone, Ciprian Marinul, Clara Pâs, Daniel I. lancu,
Raluca lovescu, Sanda Bocaniciu, Loredana Leah, Mihaela Tămaș, Tiberiu Stroia
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Atila Kurta
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinuț

Abonamentul la Cuvântul liber costă 59.000 lei (5,9 RON) pentru Redamații
o lună, 169.000 lei (16,9 RON) pentru trei luni, 319.000 lei (31,9 RON) P™rci

pentru șase luni și 599.000 lei (59,9 RON) pentru un an la r̂J.a
sediul redacției, la propriii distribuitori de presă și 56.000 lei (5,6 RON) te|efonu|
plus taxele poștale la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu. 0801 030303



ACTUALITATE /3luni, 11 iulie 2005

î

I

• AM audieri Azi, la Pitești, va avea loc 
audierea unui nou lot de inculpați în cazul 
Spumă și Bibanu: Marius Breîlean și Marian 
Nițu. Procesul se dovedește a fi unul ane
voios, audierile întinzându-se pe parcursul 
mai multor ore. Din cei 14 arestați doar 2 
sunt internați în spital: agentul Sorin Precup 

. și polițistul Marcel Igna. (T.S.)

• Lovituri pentru IMM-urf, Creșterea 
prețurilor la utilități va da o puternică lovi
tură IMM-urilor. Potrivit lui Marian Miluț, 
președintele Patronatului Român, e de aștep
tat ca, în perioada imediat următoare 50% 
dintre IMM-uri să intre în faliment. (T.S.)

Pentru că tipii ăia de la Meteo se 
încăpățânează să anunțe ploi, prilej cu 
care s-a dus dracului recolta de grâu (adică 

de pâine) de anu' ăsta, aleșii noștri au pus 
declarație de la declarație și se pregătesc să 
ne ofere o nouă porție de circ. Așa se face 

că, până-n toamnă, prostimea va avea parte 
de o reprezentație electorală cu numere de 
excepție. Vor evolua, Mircea Geoană zis 
„Prostănacul", trupa Alianța, care va juca 
după cum îi va cânta marinerul, și înghițitorul 
de trădători de neam și țară, tribunul Vadim. 
Nu trebuie uitat nici celebrul Dan Voiculescu 
care ne va încâta cu senzaționalul său număr 
de supt la două sau mai multe oi. într-un colț 

mai retras, cei cu privirea ageră, îi vor putea 
observa și pe UDMR-iști semnând două pro
tocoale de alianță la guvernare. Din care unul 
va dispărea, rămânând numai acela semnat 
cu formațiunea care va câștiga alegerile.

In acest fel, noi prostimea, vom sta și ne 
vom uita și ne vom minuna. între timp 
ăpele ne vor inunda, salariile vor scădea, iar 

pensionarii după ce vor muri pe îă Cozile de 
la farmacii, se vor îngropa singuri. Pentru că 
până și groparii vor sta cu ochii la televizor. 
Că... a început CIRCUL!

Cercetări arheologice
Orăștie (R.I.) - Se redeschide, de azi, la 

Orăștie șantierul arheologic de pe Platoul 
Rompoș. Până în 10 august aici vor deprinde 
studenții tehnici de săpături arheologice sub 
îndrumarea colectivului de cercetători for
mat din Marian Țiplic, Maria Țiplic (de la 
Facultatea de Istorie a Universității „Lucian 
Blaga” din Sibiu) și Mihai Căstăian (Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane Deva). 
„Cercetările în acest sit arheologic, care 
adăpostește o necropolă medievală timpurie 
datând din jurul anului 1000, au început în 
urmă cu 15 ani”, precizează Mihai Căstăian. 
„Se vor perinda pe șantier mai multe serii 
de studenți, printre care și studenți germani 
veniți de la Tubingen”.

Caricatură de liviu Stănilă

14 tineri au 
fost salvați
■ Copiii se aflau într-o 
tabără, n-au știut ce 
se întâmplă, iar acum 
sunt în siguranță.

Ina Jurcone
ina.jurcone@lnformmedla.ro

într-o tabără în Masivul Vâl- 
can, în zona denumită Ar- 
canu ce duce către fostul 
Complex al tineretului Bu- 
cium-Sohodor, la cascada Peș
tera de Gheață.

Băieții își instalaseră cor
turile la 1200 m înălțime și 
dormeau când s-au produs 
alunecările de teren.

Cu ajutorul salvamontiș- 
tilor au fost transportați în

Uricani - George Resiga, 
șeful Salvamont Lupeni, 
spunp că cei 14 copii se aflau

Salvamontiștii au luptat cu valurile de noroi ale viiturilor

Acțiunile de salvare ale tinerilor au durat câteva ore

siguranță până la Uricani. 
“Viitura i-a izolat în locul 
unde-și instalaseră corturile. 
Practic, toate drumurile de 
acces din acea zonă au fost 
colmatate din cauza apelor 
mari. Am ajuns pe jos la ei, 
înglodați de multe ori în 
nămol până la brâu, pentru 
că drumul era distrus în mai 
multe locuri de căderi de 
pietre și lemne. La Băescu a

fost mai rău, pentru că acolo 
s-au produs alunecări de 
teren pe o porțiune de 1150 m. 
Dintre toate drumurile cel 
mai afectat a fost cel între 
Uricani și Valea de Pești”, 
spune Eduard Zaiu, unul din
tre salvamontiști.

în cadrul acțiunii au fost 
mobilizați numeroși jandar
mi, salvamontiști, pompieri și 
polițiști.

Semafoare cu senzori la Sântuhalm
■ Lucrările la 
intersecția Deva - 
Hunedoara vor fi gata 
peste o săptămână.

Deva (M.S.) - Una dintre 
cele mai aglomerate inter
secții din județ, dar și una 
dintre cele mai periculoase, 
Sântuhalm-Hunedoara, nu va 
mai da bătăi de cap șoferilor. 
Intersecția va fi dotată cu 
semafoare ce vor fi prevăzute 
cu senzori de flux, fapt ce va 
duce la fluidizarea traficului 
rutier în acest punct de întâl
nire a două drumuri intens 
circulate. Lucrările de con
strucție sunt aproape gata, 
termenul pentru darea în

funcțiune fiind stabilit pentru 
data de 18 iulie.

Sistemul ales este simplu și 
eficient. Practic, atunci când 
semaforul va sesiza că pe ban
da Hunedoara - Deva sunt 
prezente mai mult de cinci 
mașini, acesta va opri circu
lația pe DN 7, Simeria -Deva, 
și va permite accesul în tra
fic al autovehiculelor care vin 
de la Hunedoara. Autove
hiculele vor sta până la eli
berarea sensului de mers.

Instalația va funcționa non
stop, neexistând pericolul 
creării unor blocaje în trafic, 
este de părere directorul 
Regiei Județene de Drumuri, 
loan Prip. „Lucrările au 
început în urmă cu 30 de zile.

Valoarea acestora se ridică la 
3,4 miliarde lei”, a afirmat 
sursa citată. în cadrul 
operațiunilor executate la 
Sântuhalm a mai fost asigu
rată și o extindere a inter
secției, pe 3 benzi de intrare, 
inclusiv cu benzi de refugiu. 

Lucrarea din intersecția de

la Sântuhalm este, practic, un 
început pentru modernizările 
care vor urma, mai ales că 
autoritățile județului au 
anunțat că intenționează ca 
traficul rutier să se 
desfășoare pe patru benzi de 
circulație, între Hunedoara și 
Sântuhalm.

Intersecția de la Sântuhalm va fi semaforizată

Tâlhărit în scara blocului
■ Pentru numai 
30.000 de lei un 
devean a fost sâmbătă 
la un pas de moarte.

Tiberiu Stroia 
tiberlu.strola@lnformmedia.ro

Deva - Sâmbătă noaptea, 
Gherghina Octavian, în 
vârstă de 31 de ani a trecut 
printr-o experiență nefericită 
care-1 va marca toată viața.

în timp ce se întorcea de la 
serviciu, după ce a intrat în 
scara blocului unde locuia, a 
fost bătut cu sălbăticie de un 
grup de patru indivizi și 
tâlhărit de impresionanta 
sumă de... 30.000 de lei!

„Pe la ora 24,00 veneam de 
la serviciu și am luat un taxi,

povestește Octavian. în timp 
ce mă îndreptam spre blocul 
în care locuiesc am fost lovit 
din spate, în cap, cu un pbiect 
metalic. Am apucat să văd 
patru indivizi tatuați care 
după ce am căzut au început 
să mă lovească cu picioarele 
în cap. După care mi-au luat 
din buzunare suma de 30.000 
de lei.

Din fericire, taximetristul 
care m-a adus a alertat 
Poliția. Au venit mascații 
care m-au dus la Spitalul 
Județean Deva”, a mai spus 
victima.

Din raportul medicilor 
reiese că tânărul a primit 
numeroase lovituri în zona 
capului. Poliția a demarat o 
anchetă pentru a-i prinde pe 
autorii tâlhăriei. Octavian Gherghina

Vin artiștii la 
Petroșani

Petroșani (R.I.) - Cea 
de a IV-a ediție a Taberei 
Naționale Studențești de 
Arte Vizuale debutează 
azi la Petroșani. Mani
festarea se înscrie între 
evenimentele ce se deru
lează în cadrul Univer
sității Internaționale de 
Vară și e organizată de 
Casa de Cultură a Stu
denților Petroșani în 
colaborare cu Universi
tatea din localitate. Deși 
se află în vacanță, mem- 
bri ai COS Petroșani au 
fost prezenți la mai 
multe manifestări cul
turale derulate în alte 
centre studențești.

Frână la credite?
Deva (T.S.) - Imediat după 

apariția reglementărilor 
Băncii Naționale a României, 
privind accesul populației la 
creditul de consum, compani
ile axate pe vânzarea de pro
duse electrocasnice încep să 
gândească strategii de atra
gere a clientelei. „Nu știu în 
ce măsură BNR-ul va reuși să 
stopeze „foamea” de credite 
a populației, susține Cristina 
Vantea, director de vânzări. 
Probabil că, în perioada ime
diat următoare vânzările vor 
înregistra o scădere semni

ficativă. Dar până la sfârșitul 
anului acestea vor intra pe 
un trend ascendent. Și asta 
deoarece, este greu de crezut 
că cei interesați să achizi
ționeze produse în rate, vor 
declara împrumuturile avute 
Ia alte bănci. Pe de altă parte, 
nici băncile nu vor fi intere
sate să declare clienții buni 
platnici. în acest fel, ne
existând o bancă de date 
privind debitorii, normele 
BNR vor afecta doar clienții 
rău platnici”, este de părere 
Cristina Vancea.

Un membru 
al forțelor 
'armate con
ducea, Ieri, 
un pensionar 
.în afara Pa
latului Buck
ingham îna
intea unui 
[concert care 
(marca a 60-a 
^aniversare a 
sfârșitului 
celui de al 
doilea război 
mondial.
I (Foto:EPA)

mailto:ina.jurcone@lnformmedla.ro
mailto:tiberlu.strola@lnformmedia.ro
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1714 - Dimitrie Cantemir e ales membru de onoare al 
Academiei din Berlin
1939 - A murit adtoriil și regizorul sir Laurence Olivier 
Mh .Hamlet”; filme: .IMteon**, „Mândrie și pri^aie- 
cată”) (n. 22.05.1907)
1918 - S-a născut fizicianul Alexandr Mlhaibvici Prohorov, 
inventator al laserului, laureat al Premiului Nobel in 1964 
(m. 8.01.2002)
1937 - A murit compozitorul, pianistul și dirijorul George 
Gershwin („Rapsodia albastră”, "Un American la Paris") 
(n. 26.09.1898)

Calendar religios
11 iulie - Sf. Mare Mucenită Eufimia; Sf. 

Olga, împărăteasa Rusiei; Cuv. Leon din 
Mandra.

Deva (S.B.) - Păgânul împărat Liciniu, 
stăpânind părțile Răsăritului, a dat poruncă 
aspră ca toți creștinii, care nu vor veni să 
se închine zeilor, să fie munciți și omorâti 
în diferite chinuri, iar averile lor să fie 
luate spre zidirea capiștelor idolești, a băilor 
și a înnoirii cetăților. Porunca aceasta a 
cuprins și Nicopoli, cetatea Armeniei, și 
au fost prinși multi creștini și duși la chi
nuri. Atunci, niște robi ai lui Hristos, în 
număr de peste patruzeci, s-au sfătuit să nu 
aștepte până ce vor fi prinși de păgâni, ci 
singuri să meargă la judecată de voie. între 
dînșii erau mai de seamă: Leontie, 
Mavrichie, Antonie și Alexandru, toti 
bărbați însemnați cu neamul și cu 
învățătura și îmbunătățiți cu viata. Toti cei 
peste patruzeci sunt cunoscuti astăzi ca 
fiind Sfinții Mucenici care au pătimit în 
cetatea Nicopoli din Armenia și au fost 
prăznuiti de creștini în ziua a zecea a lui 
Cuptor.
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Energie electrică __________ ________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan____________________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 

09.00-12.00 Bd. Decebal, bl. R, sc. E

Str. 1 Decembrie, bl. 4, sc. C 

09.00-15.00 Bd. I. Maniu, bl. Bl, sc. A

Apă____________ ,________________
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

Soluția Integrantei din numărul 

precedent: V - SEA - U - OAIE - 

VASC - CAȘCAVAL - MAC - ARA

- A - E - IOLA - ST - IL - OU - 

IVI - AZ - PARAT - APEL - SOIA - 

TRAPIST - CE - SA - IED - U - SI

- STRA - MET - S - DACA - 

TANAR - MARE

TMTOIBWU
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 21222B
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz_______227091
Informații CFR 212725
Urgențe_________________ 112
Pompieri 881-
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD________ 214971
Deranjamente lift 235090

TVR 1 ] PRO TV ANTENA 1

■

21 mart.-20 apr. j____ _ __ . .

Vă continuați activitățile cu ambiție și convingere, deși 
sunteți obosit. în grupul dv întrețineți un dialog prietenos.

21 apr.-20 mal ______ _______

jpsa multă impo^anță unor probleme mărunte, 
rtejusțifieate v-ar putea afecta sănătatea. Relatați-

21 mai-20iuri. ______ __________

Nu încercați să faceți lucruri deosebite, Șansele de reușită 
sunt mici. Șefii vă critică orice greșeală, nemulțumirea dv 
e foarte mare.

21 iuL-2S aug.____________ __________ _____________ ' ___

E posibil să vi se ofere ocazia plecării într-o călărite, în 
anturajul dv sunt multe animozități. Ar li bine să ■■ Inter- 
veniți.

21 aug.-20 sept.___  ______ ■ _____

Ziua nu e favorabilă dialogului co cel din jur. Atenție la 
tot ce spuneți. Sunteți cam Impulsiv șl ați putea declanșa 
multe certufl,

21 sepit.-2O oct. 
*» <■■*>*
ffî m Ritmul sufocant al primelor ore vă surmenează nervos. Ca

să vă reveni|i aveți nevoie de foarte multă relaxare.

21 oct.-20 nov.

4^

Nu aveți neplăceri dar entuziasmul dv e limitat, va lipsește 
cheful să comunicați cu cei din jur. Vreți să lî|i lăsa! în 
pace.

21 nov.-20 dec.

Faceți drumuri scurte. îmbinând interese profesionale și 
personale. E posibil ca partenerul să se opună cumpărării 
unul obiect de valoare.

21 dec.-20 ian.

Atmosferă incitantă la serviciu, n susținerea unor persoane 
influente. Vă folosiți intuiția și inițiativa ta rezolvarea unor 
probleme.

21 ian.-20 febr.

Trebuie să vă implicați In problemele familiei, care trece 
printr-o perioadă mal furtunoasă. Evilafl confllâele conju
gale.

21 feor.-2O mart.
z::-

Sunteți pus în situații foarte diferite. Vă descurcați bine și 
asta vă va pune într-D lumină favorabilă în fata celor din 
|hk.

7:00 Jurnalul TVR 
7:15 Grădinile

E Italiei
7:45 Cina minute de cultură 
8:00 Portul

El miracolelor
930 Sănătate 

pentru toți
9-30 Teleshopping 

1030 Misteriosul
0JohnDoe

11:00 Felidty 

12:00 Interes 
general

1320 Euro-dispecer 

1330 Desene animate:
Boo 

1430 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo 
1430 Teleshopping 

1530 Grădinile
Italiei 

1530 Kronika 
1655 Dincolo 

de hartă 

1730 Hărțuirea estivală.
Informații de divertis

ment >
18:50 Miss World România !
1930 Jurnalul TVR Sport

Meteo
: . .1

203)0 lartă-măl 0 provocare 

pentru toți cei care, 
după ani de certuri și 

conflicte, se împacă ros
tind un simplu, dar 

magic iartă-mă. Prezintă 
Raluca Moianu.

2130 Crwsta ardor risipiți 

223) Snhunter (Canada, 
02003). Episodul 6. Cu: 

Clive Robertson, Tanya 
Allen, Dawn Stem, Paul s 
Fox. Regia: Francois I 

Basset Luc Chalifour 
2330 Jumteui TVR. Sport.

Meteo
£130 Miss World România 
035 Magazinul or Iluzii
I jt (comedie, SUA, 2002).

Cu: Donald Logue, Cary Î 

Elwes. Regia James Ro- ; 
binson. Un orășel uitat 
de lume din America.
Aid, singura distracție a 
multor adolescenți este 
Cititul revistelor cu benzi 
desenate.

730 Știrile Pro TV Ce se 

întâmplă, doctore?
9:15 Tânăr și neliniștit 

10:15 Tu ești, tu câștigi 
11:15 AirBud lovește din 

nou 
1330 Știrile Pro TV 

1345 Te vea la Știrile PRO TV 

14:15 Midi giganți (comedie,
13 SUA, 1994). Câțiva din

tre cei respinși la o 

selecție pentru echipa 
de fotbal a orașului se 
hotărăsc să formeze 

propria lor echipă, pen
tru a demonstra că nu 
pregătirea fizică este 
cheia victoriei (reluare) 

1630 Tânăr și neliniștit Cu:

0 Eric Breeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

1730 Știrile Pro TV 

1745 Tu ești, tu câștigi I 
Emisiune de 
divertisment 

18:55 Știrile sportive 

1930 Știrile ProTv Sport Vre

mea

20:15 Delta Forte - Misiune
13 de sacrificiu (acțiune, 

5UA. 1999). Cu: Gary 
Daniels, Bentley Mit
chum, Mike Norris. Re-

* gia: Joseph Zito. Soarta

• • omenirii se află în
» mâinile unei forțe mil- 

■ Itare de eHtă care face 
țj o descoperire terifiantă. 
. Ș O escadrilă specială a

" trupelor Delta Force 

primește misiunea de a

• salva o grupare de
, menținere a pădi care 

a fost capturată de o 
‘.-facțiune teroristă 

2235 Vacanța Mare 
2330 Știrile Pro TV 
2345 Dispăruți fără urmă.
0 Cu: Anthony LaPaglia, 

Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap
tist^ Enrique Murdano 
Jr, Eric Close 

045 kstrimtivi 
1:15 Omul care aduce cartea

7:00 Observator. Sport
830 tn gura presei

930 America's Funniest 
0Home Video 

. 9*30 Comedia animalelor
945 Incredibil, dar 

0 adevărat 
10*30 Concurs interactiv 
1230 îngerul păzitor

0 (reluare) 
1330 Observator Cu Simona 

Gherghe
1345 Schimbare de roluri

53 (reluare) 

1630 Observator Cu Andreea 

Berecleanu și Andrei 
Zaharescu

! 1645 Vnrere a tiăi cu
0 pasiune. Ce însemnă să 

trăiești? Să lupți, să 
suferi, să pierzi, să 

câștigi... Dar dragostea 
adevărată triumfă întot
deauna.

1745 9595 Te învață 
ce să fad

1930 Observator 
Cu Alessandra 

Stoicescu și Ludan 
Mândruță. Sport 
Meteo

2030 Inelul dragonului

0 (aventuri, Italia, 
1994). Cu: Anna Falchi, 
Franco Nero, Sophie 
Von Kessel, Joel Bee- 

i son, Billie Lodcler, Stefa-
; aia Sandrelli. Regele

Războinic a devenit 
suveranul tuturor 

hvingându-l pe Regele 
Karl.

2230 Observator
23C15 Forța invMbilă (acțiune, 

0SUA, 1999). Cu: Tim 

Abell, Daniel Baldwin, 
Ava Fabian. Murphy, un 
pilot veteran, șl superi
orul său, căpitanul 
Reynolds, sunt răpiți de 
către membrii unui car
tel al drogurilor.

MU Conan Interactiv
230 Ohserwtor (reluare) 
330 Dilemele vârstei 
330 Stagiarii 
430 Vhiere - A trăi cu 

paslim (reluare)

8:15 Culoarea păcatului (r) 
9:15 Mama vitregă (r) 

10:00 Numai iubirea. Telenov- 
gela din spatelei telenov- 

elei (reluare) 
12:15 Totul despre Camila 

13:15 Valentina, grăsuța mea 
gfaimoasă (reluare) 

ș 14:15 Legături de familie (r) 
1530 Jesus. Cu: Joaquin Fur- 

Qriel, Malema Solda,
Agustina Lecouna, Lydia 

Lamaison, Jorge Mar- 
rale, Carlos Poraluppi, 
Manuel Vicente

1630 Luna. Cu: Gaby Espino, 
g Christian Meier, Ana 

Cristina Geithener, Ale
jandro de la Madrid, 
Julio Cesar Luna

1730 Poyeștiri adevărate
Emisiune cu 
povești reale despre 

viață, prezentată de 
Lucian Viziru

1830 Rețeta de acasă 
18:10 Pariul iubirii. Cu: Paty 

gManterola, Juan Soler, 
Eric del Castillo, Roberto 
Palazueloz, M6nlca 

Sanchez

2M0 Mama vitregă. Cu :

QVictoria Ruffe, Cesar 

Evora, Jaqueline 
Andere, Mauricio Aspe, 
Miguel Angel Biaggio, 

Eduardo Capetillo, Rene 

Casados, Margarita 
babel, Ana Layevska 

2130 Anita. Cu: Ivonne Mon

tatei Jorge Enrique 
“Abello, Natalia 

Streignard, Marcelo 
Cezăn Elluz Peraza, 
Eduardo Serrano, Isabel 

' Moreno, Jeannette Lehr 
2330 Culoarea păcatului Cu: 

0Tals Araujo, Reynaldo 

Gianecchini, Giovanna 
Antonelli, Caio Blat, 
Leonardo Bricio, Silvia 

Pfeifer, Maite Proenca, 
Lima Duarte

030 Legături de familie
0 (reluare) 

1:15 Poveștiri adevărate 

(reluare)
145 De trei ori femeie

730 Atenție se cântă 
(reluare)

8:00 Teleshopping
830 Cezar și tipar 

930 Minorilăți 
sub trei dictaturi

9-30 Poftă 

bună 
1030 Tonomatul 

de vacanță 
1130 Cinci minute 

de cuhură 
11:45 Pasiuni 
12:40 Farmece 
1330 Teleshopping 

1430 Desene animate:
QSagwa, 

pisica siameză 
’ 1430 fiica

0 oceanului 
1530 împreună 

în Europa 

1630 Zona 
de conflict 

i- 1730 Rebelii 
* 17:55 Mistere și mituri 

ale secolului XX-lea 

1825 Zestrea 
românilor 

1930 Circuitul internațional 
de tenis al României

20&0 Dragul de Raymond 

2030 De origine română: 
Janny Hoit 

! 2130 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
2230 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 Ocolul pământului In

Ti 80 c aie (aventuri, 
coproducție, 1989). 
Partea a doua. Cu: 
Pierce Brosnan, Eric 
Idle, Julia Nickson-Soul, 
Peter Ustinov, Jack 
Klugman, Roddy McDo- 

, wall. Regia Buzz Kulik. 
030 Agenția Episodul 13. 

Cu: Gil Bellows, Rocky 

Carroll, David Salomon 
Regia: Michael Nankin 
;i Michael Salomon 

0:50 Oala sub presiune 

223 Mâinile unul străin 

13 (thriller, SUA 1987). 
Partea a ll-a. Cu: 
Armand Assante, Bever
ly D'Angelo, Ben Affleck

7:00 Teleshopping
730 Sport, dietă 

și o vedetă
7:55 Sport cu

Florentina
830 Teleshopping
830 Sunset 
0 Beach

930 Dragoste

0și putere
1030 Kenski Show (reluare) 
1125 Clip art
1130 Monica (reluare) 
1230 Teleshopping 

1330 Bani la greu 
1350 Teleshopping 

1425 Sunset

0 Beach
1520 Focus. Emisiune 

informativă

725 Dumnezeu pentru o zi
13 (comedie, SUA 2003).

Cu: Jim Caney, Morgan 

Freeman
9:10 Cum să scapi de un tip 

Ullri 10 zile (comedie, 
SUA 2003).

! 11350 familie cu probleme
0 (comedie, SUA 2002).

Cu: Adoni Maropis, Jen
nifer Garels 

1240 Băieți duri (comedie, 
13 SUA 1986).

1425 Un Crăaun de pomină 

(animație, SUA 2002), 
Voci: Adam Sandler, 
Jackie Titone

15:45 Pericol absolut (acțiune, 
SUA 2002). Cu: Ben 
Affleck

063007.00 Observator - 
Deva (r) .

1630-16.45 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 

Deva
1845-20.00 Emisiuni infor

mative
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1525 Dragoste 
0și putere

16:15 Fă-]i bagajelel
1730 News Rarfio. Cu: Dave 

0 Foley, Stephen Root, 
Andy Dick. Regia: Paul 
Simms

1730 Trăsniți in NATO 

1830 Focus. Sport. Meteo.
Cu: Cristina Jopescu

I- f

2ftOOSaiacfejifltt«F.€0:
0Joe Maritegha, Lintfa ' 

Puri, James Gamer, 
£f a s Duming. Regia: 

,.iPaul Levine 

21 Su Alertă medicală. Cu:
0Neal McDonough, Kelli 

Williams, Christopher 
î Gorham. Regia: Jason 

Horwitch 

2230 Cash Taxi. Gabi Juganr 
«este taximetristul care vă 
“plătește cursa. începând 

cu 4 iulie, o emisiune 

nou-nouță își face loc în 
grila Prima Tv. Acum, 
intre miile de taxiuri, 
unul singur este norocos. 
Pentru prima dată, o 
plimbare cu taxiul se 

transformă în concurs și 
va aduce... banii 

2230 Trăsniți tn NATO. 
2330 Focus Plus. Cu:Sllvia

Tkula 

23:45 S Jake 2.0 (SF, SUA
2003).

1

1745 Misterul libelulei (SF, 
13 SUA 2002). Cu: Kevin 

Costner, Sussanna 
Thompson.

1930 Pe platourile 
de filmare. Episodul 28

2030 In întuneric (tlțriller, 

0Canada, 2003). Cu: 
Chad Bruce, Michael 
Murphy, Kathleen 

Robertson

!

i

- îia& Crtfn să sap de un tip 
■ ■ ■ rJTn Itl Zile (comedie, 

îtMț'2003)

2325 Străinul (acțiune, SUA 

2003)
I 

(
I

! 0930 Știrile TV Sport 09-30 Fot- s 
! bal S|iania: Villarreal - Getafe Ș 

1030 Știrile Tv Sport 10:15 Fot
bal Spania: Villarreal - Getafe ! 
1130 Știrile Tv Sport 1120 , 
Handbal masculin: Steaua Bu- j 
curești - Universitatea Bucovina ș 
Suceava 1230 Știrile Tv Sport 
12:15 Handbal masculin: Stea
ua București - Universitatea Bu
covina Suceava 1430 Știrile Tv 
Sport 14:10 Formula 3 15:00 
Știrile Tv Sport 15:10 Fotbal 
Anglia: Aston Villa - Chelsea ’ 
Londra 1830 Știrile Tv Sport 
19:00 Box profesionist: Lorzii 
ringului 2130 Știrile Tv Sport 
2330 Finala nopții: Finala K1 
00:00 Știrile Tv Sport 00:30 
Nopți albe la Tv Sport i

TV SPORT

4

1

i 
I

I
I 
J

f

I

12.15 Pe urmele lui Buck 
McHenry (dramă, 
Canada, 2000)

14.00 Fiicele lui McLeod 

1445 La început a fost cuvân 

tul (dramă istorică, 
SUA 2000)

1630 Promisiuni deșarte 
(dramă, SUA 1993)

18.15 Ascensiunea (aventură, 
coproducție, 1994)

20.00 Fiicele lui McLeod 

21.00 Dragoste și război 
(dramă, SUA 2001)

2245 Jordan (s)
23.45 Crimele din Midsomer: 

Îngerul distrugerii 

(polițist, Marea Bri- 
tanie, 2001).

DISCOMERB
09.00 Cutremur în Asia 
11.00 Natura în stare brută 
1230 Vânătorii de mituri, 

îngropat de viu

13.00 Un nou Pompei
14.00 Tsunami
15.00 Cutremur în Asia
16.00 Construcții din fiare 

vechi
17.00 Motociclete americane: 

Motociclete în Daytona 
19.00 Curse asurzitoare: 

Marea finală
20.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
2030 Pescuit extrem: Pescuit 

la Irish Rock
21.00 Aglomerație In aer 
22.00 Retușat cu bisturiul: 

Urechi mari
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• Curs. Cuplurile care adoptă copii au 
început în 6 iulie un curs de pregătire care 
se va finaliza în 12 iulie. Cursurile au loc la 
Centrul de plasament „Luminița" din 
București și sunt susținute de formatori din 
Asociația „Aproapele", care vor împărtăși 
informații despre reușita unei adopții. (IJ.)

• Preliminarii la titularizare. Până în 12 
iulie are loc extragerea din aplicația Minis
terului Educației a situației preliminare cu 
numărul total de posturi vacante titulari- 
zabile pe specialități și numărul total al can- 
didaților înscriși pentru desfășurarea concur
sului de titularizare din perioada 18 - 19 
iulie 2005. (R.l.)

Proiecte în 
zone miniere

Petroșani (I.J.) - Fon- T 
dul Român de Dez- ; 
voltare Socială (FRDS) a i 
aprobat alocarea a peste 
5.000.000 de dolari în ț 
sprijinul comunităților i 
miniere, banii putând să 
fie utilizați din luna j 
aceasta pentru deru- ; 
larea unor proiecte i 
sociale din zonele afec
tate de alunecări de 1 
teren, inundații sau j 
disponibilizările din i 
industria minieră. între ; 
cele 16 județe care vor ; 
beneficia de ajutor se ; 
numără și județul nos- ș 
tru, care va colabora cu I 
Agenția Națională pen- i 
tru Dezvoltarea și împle- i 
mentarea Programelor ; 
de Reconstrucție a 
Zonelor Miniere. Pentru 
comunitatea minieră j 
din Petroșani există 3 ț 
tipuri mari de proiecte, I 
care vizează mica infra- I 
structură, serviciile i 
sociale comunitare sau î 
diverse inițiative gene
ratoare de venit. I

Acta necesare pentru Germania

Deva (I.J.) - Șomerii și angajații care vor să se prezinte 

luni, marți și miercuri la sala mică a Casei de Cultură Deva, 

pentru selecție de dosare, pentru locuri de muncă în Ger
mania vor avea nevoie de următoarele acte:
- copie legalizată după cartea de muncă completată la zi j 

șl tradusă în limba germană de un traducător autorizat;

- copie legalizată după certificatul de absolvire tradus de 

un autorizat în domeniu;

- copie după buletinul sau cartea de Identitate;
- copie după pașaport;

- adeverință de la medicul de familie din care să rezulte 

că persoana este sănătoasă;
- cazier judiciar valabil;

- curriculum vitae în limba română;

- curriculum vitae în limba germană;
- fișă personală;

- declarație pe proprie răspundere că nu beneficiază de 

pensie de invaliditate, autentificată notarial;
- declarație pe proprie răspundere din care să rezulte 

numărul de copii minori aflați în întreținere, autentifi
cată notarial;

- 2 fotografii tip pașaport.

Ploile
trus acoperișurile blocurilor de la perife
ria orașului Vulcan, locuitorii fiind nevoiți 
să plece de acasă. (Foto: Ina Jurcone)

căzute în ultima vreme au dis-

Vasile Iorgovan
(Foto: Ina Jurcone)

băieți tineri, 
care sunt In 
vacanța de 
vară, adună 
hârtie și metal 
pe o haldă de 
gunoi în Sowe
to, Africa de 
Sud, pentru a 
face bani pen
tru mamele 
lor. Grupul 
țărilor indus
trializate, G8, 
a avut ieri pe 
agendă sărăcia 
din Africa și 
posibilitatea 
de a-i ajuta pe 
copii ca 
aceștia, care 
câștigă doar 1 
dolar pe zi.

(Foto: EPA)

Energie electrică pe alesePreselecție
Deva (IJ.) - OMFM 
organizează împre
ună cu AJOFM 
Hunedoara o selecție 
a dosarelor persoa
nelor interesate să 
lucreze în Germania 
și Spania. Prioritare în 
selecție vor fi per
soanele disponibi-. 
lizate și cele cărora 
le-a expirat ajutorul 
de șomaj. „Preluarea 
dosarelor se va face 
în zilele de 12-14 
iulie, între 8,30 și 
16,30, la Casa de 
Cultură Deva. Pentru 
a se evita aglome
rația la-depunerea 
dosarelor, acestea 
vor fi preluate astfel: 
12 iulie la Brad, Ilia, 
Deva și Simeria, 13 
iulie la Hunedoara, 
Călan, Orăștie și 
Hațeg și în 14 iulie la , 
Petroșani, Petrila, 
Lupeni, Aninoasa și 
Vulcan", precizează 
Vasile Iorgovan, 
directorul AJOFM 
Hunedoara.

■ Consumatorii casnici 
vor putea alege din 
2006 furnizorul de 
energie electrică.

Ina Jurcone___________________
ina.jurconeeinformmedla.ro

Deva (I.J.) - Stabilită inițial 
pentru 2007, liberalizarea 
pieței de energie electrică 
pentru consumatorii casnici 
se va putea devansa.

„Dacă se dovedește că 
mecanismele de care benefi
ciază acum consumatorii 
industriali vor funcționa, 
piața s-ar deschide mai 
repede, cu condiția ca ea să

Prețul lemnului
București (I.J.) - Prețul lem

nului, controlat până acum de 
Oficiul Concurenței, a fost 
liberalizat printr-un act nor
mativ. „în ultimii ani, am a- 
sistat la o scumpire a prețu
lui lemnului de foc pentru 
populație. Liberalizarea va 
duce la ieftinirea lemnului de 
foc pentru populație până la 
20-25 %”, a precizat Ministrul 
Agriculturii, Gheorghe Flu
tur. El a explicat că sorti
mentele superioare care se 
vor vinde la „o concurență 
justă” vor acoperi în parte 
costurile lemnului de foc.

Lemnul de foc se ieftinește

Tot mai mulți copii ai străzii
B Cerșetoria a devenit 
o practică a rețelelor 
infracționale bine 
organizate.

București (R.I.) - Organi
zația „Salvați Copiii” aver
tizează că numărul copiilor 
străzii este în creștere, iar 
cerșetoria a devenit o prac
tică organizată de rețele 
infracționale bine puse la 
punct. Minorii exploatați eco
nomic, forțați să muncească 
sau să cerșească precum și 
copiii străzii, prezenți zilnic 
în peisajul urban, sunt cazuri 
sociale luate în evidență, 
abordate individual și moni
torizate până la găsirea unei 
soluții. Intervențiile asis
tenților Organizației au loc, 
în rare cazuri, la sesizările 
oamenilor. Vârstnicii se im

funcționeze cu mai mulți 
furnizori decât Electrica”, a 
declarat secretarul de stat în 
Ministerul Economiei, Dan 
Victor.

Liberalizarea pieței pentru 
casnici mai are o consecință: 
consumatorii care vor decide 
să rămână abonați la Electri
ca (adică majoritatea) vor 
plăti prețuri diferențiate la 
energia electrică, în funcție 
de zonă.
între minim și maxim

Momentan, sistemul de 
reglementare prevede un tarif 
unic la nivel național, deși 
societățile de distribuție au 
tarife diferite.

Școală de vară la Sighet
Sighet (R.l.) - Azi se 

deschide școala de vară de 
la Sighet la care participă 
peste o sută de elevi din 
România și Republica Mol
dova. Această a opta ediție 
va fi deschisă de către Ana 
Blandiana, organizatoarea 
Memorialului Victimelor 
Comunismului și al Rezis
tenței. Cu această ocazie 
vor fi vernisate o sală a 
muzeului din Sighet - 
„Cehoslovacia sub regimul 
comunist” , precum și o 
expoziție temporară a 
Doinei Jela - „înscrisuri 
dușmănoase”. Sintagma 
din titlu desemnează gene
ric manuscrise de sertar, 
manifeste, afișe, caricaturi, 
cărți și broșuri ostile sau

plică cel mai mult, spre deose
bire de tineri, care sunt mult 
mai indiferenți.

România este prezentă în 
aceste zile la reuniunea inter
națională cu tema „Violența

Numărul copiilor străzii este în continuă creștere

Potrivit reprezentanților 
Ministerului Economiei și

Energia electrică se va taxa 
diferențiat de la 1 ianuarie 2006

doar neconforme ideologiei 
oficiale a celor aproape 45 
de ani de comunism româ
nesc. Elevii școlii de vara 
au fost aleși prin concurs. 
Ei vor participa la prele
geri pe teme de istorie, 
artă, literatură, economie, 
urmate de discuții cu con
ferențiarii. Cercetătorul 
Helmut Muller-Enbergs de 
la Oficiul pentru cercetarea 
documentelor Stasi din 
Berlin va discuta cu Con
stantin Ticu Dumitrescu și 
cu istoricul Claudiu Seca- 
șiu pe tema „Prelucrarea 
critică a trecutului comu
nist. Modelul german - 
rezultatele românești”. Cur
surile se vor desfășura zil
nic, până la 18 iulie.

asupra copiilor” ce se des
fășoară la Ljubljana, organi
zată sub egida UNICEF, și 
unde este reprezentată de o 
delegație a Organizației „Sal
vați Copiii”.

Comerțului, în momentul în 
care piața va fi liberă și pen
tru consumatorii casnici, nu 
vom mai vorbi de preț națio
nal la energie electrică. Iar 
asta s-ar putea întâmpla chiar 
de anul viitor.'

Dacă actualul sistem, în 
care prețul de producție al 
energiei pentru consumatorii 
casnici este același pentru 
toată țara, va fi menținut, 
înseamnă că începând cu 
anul 2006 cea mai scumpă 
energie electrică o vor plăti 
cei din Moldova, iar cea mai 
ieftină, cei din nordul Tran
silvaniei. în aceste condiții 
județul Hunedoara va plăti un 
consum mediu.

Asigurați
Deva (I.J.) - Minorii, stu

denții, pensionarii și alte ca
tegorii de persoane cu veni
turi reduse sau tară venituri, 
precum și beneficiarii unor 
legi speciale sunt asigurați 
fără să aibă de achitat vreo 
contribuție la sănătate, pre
cizează surse din CJAS Hune
doara.

Persoanele care nu vor să 
plătească sumele vizând con
tribuția lunară la asigurările 
de sănătate vor beneficia 
numai de pachetul „bazai” de 
servicii, respectiv asistența 
medicală de urgență. Per
soanele cu venituri reduse, 
vor fi scutite potrivit pro
punerilor de modificare a 
Ordonanței de Urgență nr. 
150/2002 - supuse dezbaterii 
publice pe site-ul Ministeru
lui Sănătății și cel al CNAS.

DELCRIS SERVICE SRL
TEL: (O409.222 .
0723-354.991 B f a
Str, Primăriei Nr.26 B F |

ORADEA

ACUM
SI numai ACUMULTRA PROMOTE
Numai aici gasesti:

Cele mai mici preturi: 
MONITOARE 15'de la-450.000 lei 
MONITOARE 17’de la -850.000 lei 

Distribuitor computere 

produse noi
E-mail: calculatoarecirdslink.ro

ina.jurconeeinformmedla.ro
calculatoarecirdslink.ro
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MAMA Șl 
COPILUL

• Statistică. Numărul copiilor abandonați 
în spitale și la casele de copii la finele 
anului 2004 era egal cu cel din 1989, în 
condițiile în care natalitatea a scăzut dra
matic. Sărăcia la nivelul județului a mărit 
numărul abandonului cu precădere în 
orașele sărace ale Văii Jiului. (I.J.)

La creșă
Deva (I.J.) - în Deva 

mai funcționează trei 
creșe unde sunt „garați” 
copii între trei luni și 
trei ani. Numărul copi
ilor existenfi într-o sin
gură creșă înainte de 
1989 se cifra la 100, 
astăzi numărul lor este 
de 3-4 ori mai mic. „La 
creșa noastră vin 15 
copii pentru program 
săptămânal și 20 pentru 
zilnic. Funcționăm de 
peste 25 de ani, iar 
numărul copiilor este în 
scădere dramatică. 
Aceasta nu înseamnă că 
B mai nasc copii, ci 

că părintele nu-și 
:te să lase copilul 

& creșă în condițiile în 
dare trebuie să plătească 
o alocație de hrană zil
nica de 36.000 lei/copil 
lâ pro^amul normal și 
lțt.42.000 lei la program 
Săptămânal”, precizează 
Florin Cazan, directorul 
Creșei din Aleea 
Viitorului, Deva.

Creșele funcționează 
cu circa 20 de angajați, 
în funcție de numărul 
de copii.

Anti-lege
Deva (IJ.) - „Legea 

i privind indemnizația 
pentru creșterea 
copilului a ministrului 

• Barbu este o discri
minare crasă la 
adresa mamelor, 
aceasta pentru că 
ele, pentru a benefi
cia de ajutoare, sunt 
obligate să lucreze 
undeva. Legea nu 
face decât să crească 
sărăcia în România 
pentru un număr 
important de copii", 
dedară Lenuța Anga- 
lita, președinta orga- 
nizaței „Gtfrțexiuni" 
Deva. Potmet sursei 
citate, există voci 
care spun că să încu
rajează natalitatea în 
anumite medii din 

i , care se profită, pen
tru că ajutorul pentru 
creșterea copilului 
este unica sursă de 
venit a familiei.
„Practic, aceștia sunt 
copii fără șanse", mai 
spune Angalita.

Mortalitate infantilă în 
creștere în județ

Deva (I.J.) - Mortalitatea infantilă a cunos
cut în 2004 o ușoară creștere. Față de anul 
2003, numărul de decese infantile a crescut 
de la 16,7 la o mie născuți vii la 16,8 la o 
mie născuți vii. Mortalitatea infantilă a 
coborât în județ sub 22 la mia de născuți 
vii. în mediul rural valorile sunt mult mai 
ridicate decât cele din mediul urban (19,9 la 
o mie născuți vii față de 19,4 la o mie 
născuți vii), dovadă și a deficiențelor din 
rețeaua sanitară din mediul rural, dar și a 
educației sanitare deficitare din acest 
mediu. Pe grupe de vârstă aceasta se 
prezintă astfel: 0-6 zile, 0-27 zile și 28 zile.

Alexia Baciu (1,2 ani) și 
mama Alina

Răzvan Vlad (1,3 ani) și 
mama Camelia

La creșa din 
Aleea Viitoru
lui din Deva 
sunt primiți 
copii de la 0-3 
ani în două 
grupe: în 
regim săptă
mânal, în care 
copiii sunt 
aduși pînă 
luni dimineața 
și stau până 
vineri la ora 
16 și în regim 
zilnic între 
orele 6 și 18. 
Părinții 
plătesc pe 
lună cca. 
800.000 lei 
vechi în regim 
zilnic și peste 
1 milion lei 
vechi în regim 
săptămânal.

(Foto: Ina Jurcone

Să crești singură un copil
■ Un copil crescut fără 
tată, în condițiile de azi 
este o adevărată aven
tură pentru mamă.

Iha Jurcone___________________
I m.Jure o ne#lnformmedla.ro

Deva - Multe tinere, puse în 
situația de a fi însărcinate, 
fără a avea un statut social 
bine conturat și nefiind 
căsătorite, se văd în imposi
bilitatea de a se întreține pe 
ele însele, cu atât mai mult pe 
viitorul copil.

Tentativă de suicid o con
sideră, majoritatea dintre ele, 
ca singura opțiune de a ieși 
din impas. Așa este cazul

Elenei. Minoră, alungată de 
părinți când au aflat că este 
gravidă, tânăra și-a găsit 
„casă” în câteva cartoane și 
niște pături într-un pod de la 
Șoimuș. Ajunsă în luna a VII- 
a, fără nici o șansă de a mai 
face ceva, Elena și-a tăiat 
venele. A fost descoperită la 
timp și astăzi trăiește într-un 
adăpost.

„Am fost sechestrată și vio
lată. Așa am rămas gravidă. 
N-am știut ce să fac, iar când 
părinții au aflat m-au alungat 
de acasă. De altfel, tatăl meu 
așa a făcut cu toți frații mei: 
a găsit câte o pricină să-i 
alunge de acasă. Doar bunica 
nu ne poate ține”, spune ea.

Descoperită de Fundația

„Conexiuni”, Elena a fost 
internată în spital, i s-au 
făcut analizele și a născut un 
băiat sănătos.
Mâna întinsă la timp

„Nașii copilului sunt 
patomii de la „Rotary Club” 
din Deva. I-am asigurat hrană 
pentru ea și copil. între timp 
a cunoscut un băiat și au 
decis să se căsătorească și să 
crească copilul împreună. N- 
a fost să fie. Elena se zbate 
din nou în aceleași chinuri ca 
mai demult. Relația nu 
merge. Fiindcă nu are domi
ciliu nu-și poate reînnoi 
buletinul, nu beneficiază de 
ajutoare de sprijin pentru 
întreținerea copilului și nici

nu-și poate găsi un ser 
fără școală. Singura sc 
pentru ea ar fi debloi 
unui loc în Centrul Mat 
peste șase luni. Până ă 
stă la cineva la Șoimus 
dacă noi nu trecem pe s 
moare de foame. Ajutora 
tru însă nu-i rezolvă cs 
precizează Lenuța Ang 
Fundația „Conexiuni”.
Cazuri cu sutele

Elena nu este un caz s 
Iar. în situații asemănă 
sunt sute în județ.

Legile existente nu 
mama și copilul decât ds 
naște tatr-o familie orgai 
și într-un cadru social 
mal.

Gemeni ? Totul la dublu
■ Costurile și efortul 
pentru creșterea geme
nilor sunt duble, timpul 
alocat e la jumătate.

Ina Jurcone
jna.jureoneglnfarmmedla.ro

Deva - Gemenii comunică 
între ei într-un limbaj numai 
de ei știut Timpul alocat însu
șirii deprinderilor elementare 
este dublu, la fel și costurile. 
Albert și Robert Marton au 
acum un an și patru luni. Bă
ieții mai au o soră mai mare. 
„Pentru ca să le ofer o alimen
tație sănătoasă copiilor mei 
am nevoie lunar de 15 milioa
ne de lei. Unui copil atât de 
mic sunt obligată să-i asigur 
zilnic 700 g suc natural, 300 de 
g de carne, legume și mâncare 
proaspătă. Fiindcă deprinderi
le la gemeni se formează mai

greu, încă folosesc Pampers. 
Asta înseamnă două pachete a 
80 bucăți lunar. A fost foarte 

.............................................
Calor a redus 
activitatea. După 
concediul post 
natal nu voi mai 
avea serviciu

POLIANA MAKTON

..........................w
greu și să găsesc cărucior pen
tru gemeni”, spune Poliana -

Marton, mama băieților. Peste 
opt luni, Poliana ar trebui să 
meargă la serviciu. Nu va mai 
avea unde.

„Societatea Calor, unde lu
crez eu, a desființat toate pos
turile de fochist ocupate de 
femei. Nu știu ce voi face 
atunci pentru că nu voi mai 
avea loc de muncă”, adaugă 
tânăra femeie.

Până la un an, statul oferă 
mamei o alocație de 8,8 mili
oane de lei și pentru sugari, 
lapte până la împlinirea vâr
stei de 1 an.

Albert și Robert Marton au un an și patru luni

Minori 
infractori

Vulcan (I.J.) - Rata 
mai mare a infraction 
tății în rândul minori 
se înregistrează în Va 
Jiului, declară surse 
cadrul IPJ Hunedoa 
Din cauza sărăciei ' 
Vale, statisticile arată 
fenomenul de abandor 
rândul copiilor este i 
cel mai mare. Ca 
mare, aceștia simt ne 
iți să-și obțină sing 
banii necesari pen 
hrană și îmbrăcămint 
sunt „obligați” să fi 
Orașele cu cea mai m 
rată a infracționalii 
sunt: Vulcan, Petrik 
Lupeni. Pe lângă h( 
minorii sunt obligați 
se prostitueze și 
comită acte de tâlhăr

Olmino Giulia (1,9 ani) și mama 
Adriana

Andrea Suba (9 luni) și mama 
Carmen

Flavia Maria Stanciu (1,5 ani) 
și tatăl Gabriel

Maria Toader (8 luni) și t
Dan Bordi

ormmedla.ro
jna.jureoneglnfarmmedla.ro


E .1 L U, '■'>-------SJL-V

Nu favoritul, ci brădeanul

• Cantonament in Austria. Lotul de
jucători al echipei Jiul va efectua, azi, la Spi
talul de Urgență din Petroșani vizita me
dicală. Mâine sau cel târziu miercuri minerii 
vor pleca într-un stagiu de pregătire în Aus
tria. (C.M.)

• Gloria Bistrița eliminată. Formația 
antrenată de Ovidiu Sabău a pierdut, ieri, în 
fața croaților de la Slaven Belupo cu scorul 
de 0-1, ratînd astfel calificarea în turul 
următor al Cupei UEFA Intertoto. Singurul 
gol al partidei a fost înscris de Musa ( 67) 
din penalty. După 2-3 în tur, bistrițenii, au 
dominat, dar le-a lipsit golul. (C.M.)

Cetate Deva renunță la 
cantonament

Deva (C.M.) - Liviu Jurcă, noul antrenor 
al echipei Cetate Deva, a propus schimbarea 
radicală a programului de pregătire al 
echipei, iar Marian Muntean, președintele 
clubului, a fost de acord. „Antrenorul a spus 
că are nevoie de mai mult timp pentru 
pregătirea tactică la sală și pentru omoge
nizarea echipei, situație în care nu se 
impune efectuarea a două cantonamente. 
Astfel stagiul de pregătire pe litoral a fost 
anulat, iar echipa va pleca într-un singur 
cantonament la începutul acestei săptămâni 
la munte”, preciza Muntean. Cetate va par
ticipa la xin turneu amical de pregătire la 
Zalău, începând din 2 august.

■ Leu a fost trădat de 
mașină, dar onoarea 
hunedorenîlor a fost 
salvată de Câmpeanu.
ClPRIAH MaRINUȚ________________________

dprfan.marinut@jnfomimedia.ro

Deva - Raliul Hunedoarei, 
a IV-a etapă a CN, a avut 
toate ingredientele unui spec
tacol de zile mari. Setea de 
senzațional a numeroșilor 
spectatori care au luat cu 
asalt traseul a fost „împli
nită” în condițiile fericite în 
care nu s-au consemnat inci
dente care să implice publicul 
ca la etapele precedente sau 
accidente grave cu piloții. 
Parada bolizilor a fost ampli
ficată de calitățile traseului, 
cursa fiind cel mai rapid ra
liul pe asfalt din țară, și de o 
ploaie torențială, astfel că 
doar 30 din cele 48 de echipa
je- care au luat startul au 
ajuns la final.
Leu a abandonat

Favoritul publicului, Mihai 
Leu, a fost aproape de primul 
succes din acest sezon, dar a 
fost încă o dată sabotat de 
mașină. Pilotul hunedorean a 
fost liderul cursei după prima 
zi în care s-au derulat patru 
dintre cele zece probe spe-

r
Gabriel
Molomfălean, 
fundașul de . 
fie® al FC 
CIP Deva și 
al echipei 
naționale de 
futsal, 
împlinește, 
azi, 24 de 
ani. Prietena 
sa Cristina 
ne-a spus că 
îi va face o 
surpriză, 
invitându-1 
la un restau
rant pentru o 
cină roman
tică în doi. 
(Foto: Traian Mânu)

Gmpeanu, artist 
al pilotajului
■ Brădeanul a prins po
diumul, deși are o ma
șină mult mai modestă 
decât a adversarilor.

ClPRIAH MARINUȚ r . a..

riprian.marinulgirrformmedia.ro

Deva - Pilotul brădean 
Mihai Câmpeanu, fost campi
on național la VTM, a fost 
singurul hunedorean care a 
urcat pe podium la ediția din 
acest an, a Raliului Hune
doarei. Cu o prezență spo
radică la curse din cauza pro
blemelor financiare, Câm
peanu n-a ratat prezența la

Două medalii și un record

Montoya, cel mai rapid în 
cursa de la Silverstone

Londra (C.M.) - Pilotul columbian Juan 
Pablo Montoya a câștigat Marele Premiu 
de Formula 1 al Marii Britanii, desfășurat 
pe circuitul de la Silverstone. Plecat de pe 
poziția a treia a grilei de strat, pilotul de 
la McLaren i-a depășit în debutul cursei 
pe Fernando Alonso și Jenson Button și n- 
a mai cedat șefia. Pe locul doi a sosit span
iolul Fernando Alonso (Renault), iar pe trei 
finlandezul Kimi Raikkonen (McLaren) care 
plecat de pe poziția a 12 -a și a făcut o 
cursă de recuperare excelentă. Campionul 
mondial M.Schumacher (Ferrari) s-a clasat 
doar pe locul 6, în spatele său fiind 
coechiperul Barichello.

■ Juniorii III de la CSS 
Hunedoara și CSS Deva 
au obținut rezultate 
bune la CN Atletism.

Deva (C.M.) - O medalie de 
argint, una de bronz și 
corectarea unui record 
național au reușit sportivii de 
la CSS Hunedoara și CSS 
Cetate Deva care au partici
pat, sâmbătă și duminică, la 
București, la Campionatele 
Naționale de Atletism, rezer
vate juniorilor III. Cea mai 
bună performanță au realiza
t-o Teodora Pană, Lorina Nis- 
torescu, Arina Mitrică, An- 
drada Vinca, componente ale 
ștafetei de 4x400 m - 300 m -

Juan Pablo Montoya prezentând trofeul
Luminița Sîrbu

Mihai Cimpeanu (al doilea din dreapta), singurul hunedorean care a urcat pe podium

ciale și și-a demonstrat măies
tria și în următoarele 2 probe 
speciale din ziua a doua, 
menținându-se pe primul loc. 
Din păcate pe PS 7 Cinciș 
cutia de viteză a hunedore- 
anului a cedat’ și Leu a fost 
obligat să abandoneze pentru 
a treia oară în cele patru 
curse din acest sezon. „Am 
avut ghinion, dar nu pot să 
schimb mașina la mijlocul 
sezonului. Teoretic mai am 
șanse așa că nu renunț la lup
ta pentru titlu”, preciza Leu. 
Onoarea hunedorenîlor a fost 
salvată de fostul campion 
național la VTM brădeanul 
Mihai Cîmpean care a ocupat 
locul III la grupa H. Mașina 
pilotată de Romulus Preda s- 

acest raliu de pe teren pro
priu și în ciuda mașinii nu 
foarte performante pe care o 
pilotează și-a demonstrat din 
plin talentul. „Sunt foarte 
bucuros. Să învingi cu un 
VW Golf mașini ca «Mit
subishi sau Toyota care sunt 
de două ori mai puternice e o 
dovadă excelentă de 
îndemânare și de cunoaștere 
a traseului. Puteam fi chiar 
pe locul II, dar pe PS 7 Cin
ciș, unde a plouat torențial, 
am rulat cu cauciucuri de 
uscat și am pierdut timp 
prețios. în ultimele probe, 
când am știut că lupt pentru 
onoarea hunedorenfior și am

Componentele ștafetei de la CSS Hunedoara

200 m - 100 m de la CSS Hu
nedoara, care au obținut titlul 
de vicecampioane naționale. 
„Fetele s-au prezentat exce
lent. Cele 4 au fost întrecute 
doar de ștafeta de la LPS 
Craiova și au scos un timp 
care corectează recordul 
național la această categorie 
de vârstă, deși sunt cu un an

Recorduri la
Aninoasa (C.M.) - Sportivii 

clubului Minerul Aninoasa și- 
au confirmat încă o dată 
măiestria, realizând 3 recor
duri naționale și obținând opt 
medalii la Campionatele Na
ționale de tir cu arcul desfă
șurate la finalul săptămânii 
la Aninoasa. Campioanele 
naționale la junioare I, Lumi
nița Sîrbu și Andreea Uri- 
țescu, care au tras separat 
într-un concurs de verificare 
au realizat două recorduri.

a răsturnat pe PS 5 Ahnaș. Pe 
PS 6 Hășdat, Dan Gârtofan a 
ieșit de pe traseu și a fost 
nevoit să abandoneze.
O mașină In Cinciș |

Pe PS 7 Cinciș, mașina > 
pilotată de Cristian Toader a 
derapat și a căzut în lac. Tot 
pe PS 7, echipajul Gabriela 
De Reu - Viorica Stanoiev a 
ieșit în decor și s-a ciocnit 
apoi de Alexandru Mitroi - 
Valentin Hard. Cele două 
echipaje au abandonat, iar 
cursa a fost din nou oprită. 
După reluarea cursei, George 
Grigorescu, aflat în lupta pen
tru titlu cu Titi Aur, a ieșit 
în decor și nu a mai putut 
continua.

Mihai Cimpeanu, alături de copilotul Cristian Mihăescu

simțit încurajările publicului, 
am forțat și l-am depășit clar 
pe cel de pe locul secund, dar 
n-am putut recupera ce pier
dusem la Cinciș”, preciza 
Câmpeanu. Impresionați de 
performanța brădeanului, 
mai mulți sponsori s-au 

mai mici decât adversarele", 
preciza Marieta Ilcu, antre- 
noarea medaliatelor. Medalia 
de bronz a fost obținută de 
Bianca Hîrțu de la CSS Cefate 
Deva, antrenată de Cornelia 
Juratoni, care la lungime a 
avut o săritură de 5,14 metri. 
Pe larg despre rezultatele 
hunedorenilor mâine.

tar cu arcul la Aninoasa
Luminița a făcut 105 puncte 
și a bătut recordul la 12 
săgeți, iar Andreea a scos 617 
puncte, corectând recordul la 
2x70 metri.

Răzvan Marcu a obținut 
titlul național la cădeți și a 
realizât un record la 2x 60 
metri cu 648 puncte. Celelalte 
șapte medalii au fost obținute 
de: Ștefan Ristei (bronz la 
cădeți), Fibia Vînătoru (aur 
la junioare II); Oana Jega 
(argint la junioare II); Iulian

Clasamentul general: Constan

tin Aur / Adrian Berghea (55:41)

2. Alexandru Rițigoi / Vlad Terzi 

(56:36), 3. Cătălin Cizmaru 7 Tra
ian Arsenescu (57:01)

Grupa A: 1. Cătălin Cismaru / 

Traian Arsenescu 2. Adrian 

Raspopa Z Sorin Colceriu 3. Ms- 

tar Duval / Eugen Itogi

Grupa H: 1. Cătălin Berari î 

Mihai liazarescu (1:00:2SÎI, 2. 

Robert Maior l Adrian Dineu 

(1:04:S4), 3. Mihai Câmpeanu l
[ Cristi Mlhaescu (1 :O6:O2)

Clasamentul general, după patru 

etape: 1. Bogdan Marișca (26 

puncte); 2. Emanuel llina(2£ p);

3. Dan Gărtofan (24 p); 4. Titi 

Aur (13 p).

arătat interesați să se alăture 
firmelor AgroCo’mpany, Im- 
comex și Cuvântul liber care- 
1 sprijină pe Cîmpeanu, pen
tru a-i pune la dispoziție o 
mașină mai competitivă cu 
care să obțină rezultate de top 
pe yiitor.

Surpriza CFR
Bilbao (C.M.) - CFR 

Cluj a reușit surpriza 
turului secund al Cupei 
UEFA Intertoto, eli
minând după loviturile 
de la 11 metri formația 
spaniolă Athletic Bilbao. 
După 1-0 la Cluj și la Bil
bao s-a înregistrat ace
lași scor după cele 90 de 
minute de joc și după 
prelungiri. Echipa antre
nată de Dorinei Mun- 
teanu a fost lăudată de 
site-ul UEFA și de întrea
ga presă spaniolă. în 
turul trei al competiției 
CFR Cluj va întâlni for
mația franceză Saint-Eti- 
enne.

Solomon (bronz la juniori IU); 
Dan Simovici (argint la 
copii), Ioan Bediman (bronz 
la copii) și Nicoleta Jega (aur 
la copii, feminin). „Rezul
tatele obținute de Sîrbu și 
Urițescu ne îndreptățesc să 
avem pretenții la medalii și 
la Campionatele Europene 
care vor aveâ loc în luna 
august în Danemarca”, afir
ma Viorel Habian, antrenorul 
arcașilor de la Minerul Ani
noasa.

mailto:dprfan.marinut@jnfomimedia.ro
riprian.marinulgirrformmedia.ro
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• Apelul F1. FIA a anunțat, sâmbătă, că 
audierile în cazul apelului formulat de cele 
șapte echipe de Formula 1, considerate vino
vate pentru că au refuzat startul la Indiana
polis, au fost fixate pentru 28 septembrie.(MF)

Mircea Lucescu, satisfăcut de rezultate

Lucescu, rege în Ucraina
Donețk (MF) - Echipa Șahtior Donețk, an

trenată de Mircea Lucescu, a câștigat Super- 
cupa Ucrainei, după ce a învins, sâmbătă, 
cu scorul de 5 - 4, după executarea lovitu
rilor de departajare, formația Dinamo Kiev. 
La finalul celor 90 de minute, scorul a fost 
egal, 1 -1. Șahtior a deschis scorul în minu
tul 5, prin Elano, iar Dinamo Kiev a restabi
lit egalitatea prin Belkevici '32. La loviturile 
de departajare, pentru Șahtior, campioana 
Ucrainei, au înscris Jadson, Raț, Timoșciuk 
și Stoican, în timp ce pentru Dinamo Kiev, 
câștigătoarea Cupei, au marcat Aliev, Ga- 
vrancici și Gusev. De la Șahtior a ratat Sr- 
na, iar de la Dinamo Kiev Sablici șl Șaț- 
kih. Mircea Lucescu a început meciul cu un 
singur român titular, Răzvan Raț.

Hiddink, la cârma Australiei

Posibil transfer 
la Benfica

Lisabona (MF) - Inter
naționalul brazilian al 
echipei de fotbal Santos, 
Leo (foto), a ajuns la un 
acord de principiu cu 
gruparea Benfica Lisa
bona, a declarat agentul 
fotbalistului, Iko Mar
tins, citat de cotidianul 
Record. „Există un acord 
între Leo și Benfica, dar 
mai avem de stabilit anu
mite detalii. Așteptăm ca 
președintele clubului San
tos, Marcelo Teixeira, să 
revină în Brazilia pen
tru ca acest transfer să 
se realizeze”, a afirmat 
agentul Iko Martins. Iko 
Martins a precizat că, 
dacă totul va decurge 
așa cum a fost prevăzut, 
Leo s-ar putea deplasa la 
Lisabona în cursul zilei 
de vineri. Pe de altă par
te, cotidianul A Boia no
tează că Benfica Lisa
bona preferă să îl achi
ziționeze pe 
fundașul 
brazilian
Dede, pentru 
transferul 
căruia 
negociază 
cu grupa
rea germa
nă Borussia 
Dortmund.

Claudlu Răducanu 

Ofertă de 
la Știința 
Craiova (MF) - Ata
cantul Claudiu Rădu
canu, care a asistat, 
sâmbătă, la meciul 
amical Universitatea 
Craiova - Dada Mio- 
veni, scor 1 - 2, a 
primit o ofertă din 
partea patronului 
grupării din Bănie, 
Adrian Mititelu, de a 
evolua la divizionara 
B. „l-am făcut o ofer
tă, mi-a lăsat speran
țe că poate veni la 
Craiova și acum aș
tept răspunsul", a 
declarat Mititelu. Ră
ducanu, care și-a re
ziliat contractul cu 
Espanol, a confirmat 
discuția avută cu Mi
titelu. „Dacă nu se 
concretizează nimic 
din discuțiile pe care 
le am pentru un even
tual transfer, două 
echipe din țară aș ale
ge: Craiova sau Stea
ua. Steaua nu mi-a 
făcut încă nid o ofer
tă", a spus Răducanu.

Victorie la limită
Paris (MF) - Distanța dintre rutierul olan

dez Pieter Weening, de la echipa Rabobank, 
câștigător al etapei a opta a Turului Franței, 

și germanul Andreas Klo- 
den, clasat pe poziția a do
ua, a fost de mai puțin de 
un centimetru la sosirea la 
Gerardmer. „Diferența a 
fost de exact 9,6 milimetri”, 
a declarat unul dintre comi
sarii de cursă. Weening l-a 
depășit în ultima clipă pe

Kloden (T-Mobile) și a câștigat etapa a opta 
a Turului Franței, desfășurată pe distanța 
de 231,5 kilometri. Pe locul trei s-a clasat 
spaniolul Alejandro'Valverde.

■ Tehnicianul olandez 
ar putea antrena în 
paralel echipa PSV și 
naționala australiană.

Eindhoven (MF) - Antreno
rul echipei olandeze de fotbal 
PSV Eindhoven, Guus Hid
dink, a fost contactat de Fede
rația Australiană de Fotbal 
(FFA) în scopul preluării con
ducerii tehnice a reprezentati
vei Australiei, ca urmare a de
misiei fostului selecționer, 
Frank Farina, a anunțat pre
sa australiană. Antrenorul 
Guus Hiddink va pregăti na
ționala Australiei, din care fa
ce parte șl jucătorul echipei 
Poli Timișoara, Jon McKain, 
alături de fostul director teh
nic al selecționatei, Ron Smith, 
succesorul lui Farina. Potri
vit cotidianului Sun Herald, 
antrenorul Guus Hiddink, în

Gilardino, atacant la AC Milan
■ Jucătorul lui Parma, 
pe locul doi în clasamen
tul golgheterilor, va pa
rafa astăzi contractul.

Milano (MF) - Internaționa
lul italian al echipei AC Par
ma, Alberto Gilardino, va 
semna, astăzi, un contract cu 
gruparea AC Milan, a anunțat 
agenția ANSA. După mai 
multe săptămâni de negocieri, 
cele două grupări au ajuns la 
un acord, AC Parma accep
tând o sumă mai mică decât 
cea de 30 de milioane de euro, 
solicitată inițial de președin
tele clubului parmegian, Gui

Tenismanu 
argentinian Gas 
tem Gaudio a 
câștigat, ieri, 
turneul desfă
șurat la Gstaad 
în Elveția, dota 
cu premii în 
valoare totală 
Se 400.000 de 
euro Jucătorul 
argentinian Gas 
ton Gaudio l-a 
învins în ulti- 
îhul act al com
petiției, cu 
scorul de 6 - 4, 
6 - 4, pe 
reprezentantul 
țării gazdă, 
Stanislas 
Wawrintfa.(MF) 

(Foto: EP.

Marquez, 
cetățean spaniol

Barcelona (MF) - Inter
naționalul mexican al 
echipei FC Barcelona, Ra
fael Marquez, a inițiat pro
cedurile pentru ca atât el, 
cât și familia sa să obțină 
cetățenia spaniolă, infor
mează cotidianul Sport. 
Astfel, Marquez, soția sa 
și cei doi copii, Santiago 
și Rafaela, vor avea dublă 
cetățenie, mexicană și spa
niolă. Fotbalistul și fami
lia sa ar putea obține ce
tățenia în luna decembrie. 
Marquez a solicitat cetă
țenia spaniolă pentru a 
avea posibilitatea de a ră
mâne în fotbalul european 
fără să aibă temeri în le
gătură cu numărul de ju
cători extracomunitari din 
echipă. în prezent, forma
țiile din Spania pot evolua 
doar cu trei jucători ex
tracomunitari. 

vârstă de 58 de ani, a avut 
mai multe întrevederi în An
glia cu responsabili ai FFA, 
cu care a ajuns la un acord. 
Tehnicianul va antrena repre
zentativa Australiei în anu
mite perioade, el urmând să 
își respecte în continuare an
gajamentele de la clubul olan
dez PSV Eindhoven.
Clauza din contract

Guus Hiddink are o clauză 
în contractul cu clubul PSV 
Eindhoven conform căreia 
poate să antreneze în același 
timp și o echipă națională. 
Reprezentativa de fotbal a Au
straliei urmează să dispute, 
în luna septembrie, un meci 
de baraj cu Insulele Salomon, 
iar învingătoarea va juca, în 
luna noiembrie, cu ocupanta 
locului cinci din grupa Ame- 
ricii de Sud, în vederea califi
cării la CM din 2006.

do Angiolini, pentru transfe
rul lui Gilardino. Potrivit 
ANSA, contractul va fi sem-
W...........
Noi am oferit
27 de milioane 
de euro, dar 
ei ne-au cerat
30 de milioane 
de euro.

Adriano Galliani

...........................w 
nat astăzi, înainte ca Alberto 
Gilardino să efectueze vizita 
medicală. Gilardino va fi pre
zentat oficial joi, alături de 
Christian Vieri, un alt jucător

Clubul AC Torino, în pericol
■ Din cauza unei dato
rii financiare, clubului îi 
este refuzată, provizoriu, 
înscrierea în campionat.

Roma (MF) - Comisia de 
control și de gestiune a clu
burilor profesioniste de fotbal 
din Italia a refuzat, sâmbătă, 
provizoriu, înscrierea în edi
ția din 2005/2006 a campiona
tului Italiei a grupării AC 
Torino. Această decizie a fost 
luată ca urmare a neachitării 
către Fisc a sumei de 18 mili
oane de euro. Datoria totală a 
clubului torinez, pentru care 
a evoluat în sezonul 2004/2005 
și jucătorul român Paul Co- 
drea, împrumutat de la Paler
mo, este estimată la 35 de mi
lioane de euro. La finalul edi
ției trecute a campionatului 
Italiei AC Torino a promovat 
în Serie A, după doi ani petre- 
cuți în eșalonul secund. AC 
Tnrirn ora r^nciTiil i+aioa rc>-

Guus Hiddink va antrena două echipe. (Foto: e

achiziționat de AC Milan. 
Miercuri, administratorul de
legat al clubului AC Milan, 
Adriano Galliani, a calificat 
drept exagerate pretențiile fi
nanciare ale grupării FC Par
ma, „Noi am oferit 27 de mili
oane de euro, dar ei ne-au ce
rut 30 de milioane de euro. 
Cred că fotbalul nu își poate 
permite, în prezent, astfel de 
cheltuieli. Sunt un suporter și 
m-ar fi bucurat venirea lui 
Gilardino, dar aceste cifre 
sunt imposibile”, a precizat 
Galliani. Jucătorul Alberto 
Gilardino, în vârstă de 22 de 
ani, ocupă locul doi în clasa
mentul golgheterilor ediției

medieze situația creată până 
pe 14 iulie, data la care este 
programată următoarea întru
nire a Comisiei de control și 
de gestiune a cluburilor pro
fesioniste de fotbal. în cazul 
unui nou refuz, gruparea to- 
rineză poate face apel la Co
mitetul Olimpic Național Ita
lian (CONI), apoi la tribuna

2004/2005 a campionatul 
Italiei, cu 23 de goluri, fii: 
precedat de Cristiano Lucar 
li (Livorno), care a avut 24 
reușite.
Al cincilea atacant

Alberto Gilardino va c 
veni al cincilea atacant al fi 
mației milaneze, care îi ir. 
are în lot pe ucrainean 
Andrei Șevcenko, italiei 
Christian Vieri și Filippo : 
zaghi și danezul Jon Da 
Tomasson. Fotbalistul itali 
era dorit de mai multe ci 
buri, printre care se numă 
Chelsea, Juventus Torino 
Intemazionale Milano.

lul administrativ din Latii 
și, în cele din urmă, la Con 
liul de stat.

La începutul acestei șăp 
mâni, agenția Ansa a anun 
că postul de televiziune S 
Italia intenționează să ach 
clubului torinez, în avans, 
până la 12 milioane de ec 
din drepturile de televizar

Tnrin07ii actnantă wnnul cu suflatul la aură.
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Vând ap. 2 camere (03) Auto străine (37) Decese (75)
• decomandate, Deva, str. Titu Maiorescu, bloc 
de cărămidă, etaj 3 din 4, parchet stejar, 
contorizări, 63 mp, balcon închis, interfon, boxă, 
uscătorie sau schimb cu similar Cluj Napoca, 
130.000 ron. Tel. 0741/210056.
• Deva, decomandate, parchet, centrală 
termică, balcon închis, 54 mp, ocupabil imediat, 
zona Bălcescu, preț870 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0742/290024.
• Deva, I. Maniu, urgent, decomandate, etaj 3, 
parchet, gresie, faianță, repartitoare, bloc de 
cărămidă, preț 870 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/019418
• Deva, Lilacidu, gresie, faianță repartitoare, 

, parchet stejar, ușă de stejar la intrare, balcon 7 
| m lungime, 56 mp, preț negociabil. Tel. 222303.

• Deva, Mineralui bl. 41, ap. 17, bloc din 
cărămidă confort 1 sporit, îmbunătățiri, 
contorizări complete, prețul pieței, negociabil, 
fără intermediari, merită văzut Tel. 225347.
■ Deva, rdtzacentral, decomandate, bloc 
cărămidă curte interioară ideal privatizare. Tel. 
218660.
• Hunedoara, etaj 1, centrală termică gresie, 
faianță parchet, instalații noi, ușă metalică 
balcon închis, ocupabil imediat convenabil, 
accept credit imobiliar. Tel. 0722/972981, 
0741/077821.

• vând Citroen BX19 D Berlină 55 % motorină 
stare perfectă suspensii hidraulice, anvelope 
sârmă închidere electrică baterie nouă 
garanție 2007, VT 2006, unic proprietar, nego
ciabil. Tel. 0723/656263.
• vând Renault 5, af 1991, înmatriculat persoană 
fizică Renault 5, af 1984 neînmatriculat, stare 
foarte bună preț 3.000 euro. Tel. 0722/428683.

Utilaje, unelte, industriale 
și agricole (40)

• vând taf în stare de funcționare, preț nego
ciabil. Tel. 0254/224077,0726/534931.

Mobilier și interioare (47)

Suntem alături de nepoata Gabi și fiul ei, Dragoș, la 
dureroasa despărțire de iubitul lor sot, respectiv tată

RĂDULESCU SANDU
suflet generos, om cu deosebită ținută morală, bunătate și 
noblețe. Ne rugăm la Dumnezeu pentru odihna sa.

Familia Gheonea

Vând ap. 3 camere (05)
• Brad, zonă centrală 2 băi, aranjat modem, 
dotat cu un solar și aparatură pentru masaj, preț 
negociabil. Tel. 0727/386588 0722/926223.
• Deva, decomandate, 2 băi, 2 balcoane închise, 
contorizări apă gaz 2 focuri, pod, st 105 mp, preț 
favorabil, negociabil, zonă cu toate utilitățile. 
Tel. 218978,0727/357313.
• Deva, decomandate, contorizări, 70 mp,parter 
înalt, Zamfirescu, preț 145.000 ron, negociabil. 
Tel. 0740/210780.
• Deva, str. G. Enescu (zona gării), etaj 1, confort 
1, bloc de cărămidă camere decomandate, hol 
mare central, st 82 mp, 2 balcoane închise, 
centrală termică calorifere noi din aluminiu, 
parchet stejar, preț 1,700 mid. lei (170.000 ron), 
negociabil. Tel. 0727/740232, 0721/781705 și 
216503, după ora 18 Exclus intermediari.
• Deva, urgent decomandate, centrală termică 
parchet, gresie, faianță etaj 2, bloc de cărămidă 
balcon închis, 90 mp, preț 33.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0742/019418

• vând canapea mică și fotoliu, ambele exten
sibile, preț 300 ron. Tel. 0722/361872,230292.
• vând masă bucătărie, 300.000 lei, măsuță tv 
700.000 lei. Tel. 0722/161644.
• vând rafturi pentru magazin și vitrină din 
plastic negru cu sticlă stare foarte bună preț 
negociabil. Tel. 233566,0722/676066.
• vând lugait canapea extensibilă stare bună 
masă sufragerie de 12 persoane, masă 
sufragerie+6scaune tapițate, servantă mobilă 
hol, birou, prețuri negociabile. Tel. 218084, 
0742/939993,0724/643045.
• vând ugent colțar sufragerie, bibliotecă mică 
cu birou atașabil, covor persan 350/250 m. Tel. 
224891.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând radlocasetofon auto Sony și boxe Sony, 
preț 150 euro. Tel. 0722/223375.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând DVD Pioneer și tv color Panasonic, model 
2000. Țel. 0745/253413,218234.

Imnrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

Vând case, vile (13)
• Deva, 3 camere, hol, baie, bucătărie, centrală 
termică grădină 800 mp, zonaOituz, preț80.000 
euro, negociabil. Tel. 0742/019418
• Deva, Sir. Gri viței, nr. 31,2 camere, bucătărie, 

. baie, cămară hol, acareturi, 2 curți și grădină 3,5
ari, preț 1,3 mid. lei, negociabil. Tel. 236510.
• Soneria, 4 camere, grădină vie, pomî, apă gaz, 
central. Tel. 0254/230292,0254/225940.
• 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 
negociabil. Tel. 0726/972966.

• vând palton lung, de bărbați, din piei caprine, 
nr. 54-56, confecționat de fabrică stare exce
lentă preț 160 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând rochie de seară galbenă cu negru, 
model elegant, măsura 40-42, preț 1.500.000, 
negociabil și rochie de seară argintiu metalizat, 
măsura 40-42, preț 1500.000, negociabil, tel. 
0743/211074 sau 218084.
• vând rochie de seară model frumos, culoare 
roșie+auriu pe corset, cu voal, măsura 42-44, 
preț 1.500.000, negociabil, tel. 0742/939993.

Materiale de construcții (53)
• mobilier dm pal și lemn masiv debitare 
bușteni. Tel. 0744/567736,0722/532715.
• vând gard de beton, asigur transport și 
montat Tel. 0723/659753.

Oferte locuri de muncă (74)

• Agenția de Impresariat artfsUc „Show 
u am Brașov cu tradție m

domeniu de peste 9 ani, recrateazâ și anga
jează fete cu vârsta Mre 19-2B ani pentru 
meseria de dansatoare și oferit contracte 
de muncă te Carabe, Canada, Germania și 
Japonia. Oferim condlti de muncă și 
salarizare excelentei Tel 0788/232315, 
0721/770870,0740/858651,0268/475388, infe 
orele 10-11

• caut colaboratori în domeniul tranzacțiilor 
imobiliare pentru orașul Simeria, instruire 
gratuită Tel. 261268,0722/582097.
• caut zidari și izolatori. Tel. 0726/157883.

Vând case de vacanță (15) Electrocasnice (56)

• angajez șoferi pentru taxi Deva, atestat 
taxi ■ avantaj. Relații latei. 0740/273734.

• angajăm lucrător comercial (vânzătoare), 
vârsta minimă 25 ani, aspe plăcu 
cunoștințe minime de contabilitate primară 
pentru magazin de articole erotice (sex 
shop). Condiții excelentei Tel. 0740/858651.

• socfetate comardatt angajează recopțio* 
ner-baiman, ovpătari, bucătar ai expe
riență ajutor bucătar. Oferim condtB mo
deme de muncă salar motivam. Tel. 
210932,717898

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

• construcție 2002, D+P+E, stațiunea montană
i Straja, 7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate
I utilitățile. Accept variante. Tel. 0723/320995.

• P+l, sc 50 mp, teren 6000 mp, preț 11.000 euro. 
Tel. 0742/290024.

• vând candelabra cristal, stare ireproșabilă 
pn ipoociabil. Tel. 212272,0723/732560

Vând case la țară (17)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

■ casă cu grădină și anexe gospodărești în 
Pricaz, str. Principală nr. 151. Tel. 211670.
• Turdaș nr. 182, preț negociabil. Tel. 
0721/035361.

• vând 5 familii albine, centrifugă și colectoare 
polen. Tel. 214430.
• vând vacă de lapte și vițea de 1 an și 12 purcei 
de3 luni. Relații latei. 0722/722259.

Vând garsoniere (19)
• Deva, cartier Dacia, 2 cațnere, parter, parchet 
laminat, contorizări apă gaz, repartitoare, 
ocupabilă imediat, preț 550 milioane lei. Tel. 
220579.
• urgent, multiple îmbunătățiri, în Deva, zona 
Dorobanți. Tel. 0746/852093,0723/837565.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând aparat pentru măsurat glicemia, marca 
Accu-cher, nou, nemțesc cu 100 buc. teste, tel. 
230253

Altele (61)
Vând terenuri (21)

• UDO mp teren intravilan grădină 20 x 60 mp 
în localitatea Totești Hațeg, lângă școală preț 
12.000 lei mp, negociabil, acte în regulă Tel. 
212272,0723/732560.
• 10 panele teren a 500 mp, zona Căprioara. 
Relații la tel. 211124.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă Tel. 212272,0723/732560.
• Intravilan 4020 mp și două construcții cu câte 
două camere fiecare Tâmpa (CF166/1) lai 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, 1200 mp, fs 12 m,facilități gaz, curent la 
poartă Tel. zilnic 220269, după ora 16 sau 
0746/029058.
• intravilan, 700 mp, fs 30 m, cu livadă de pomi, 
ideal pentru casă de vacanță zona Valea 
Vețelului, preț 2 euro mp. Tel. 0742/290024.

• vând ceas de mână Doxa, perfectă 
funcționare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.
• vând ceas de mână elvețian Longines cu aur 
electroplacat. perfectă funcționare, preț 150 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

Matrimoniale (69)
■ domn 43 ani, 170/70 doresc cunoștință cu o 
doamnă pentru o relație serioasă căsătorie. Tel. 
0721/170245.

Prestări servicii (72)
• efectuez transput marfă local și interurban, 
cu camion acoperit de 3.21 util, 36 mc, dimen
siuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.

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

Imobile chirii (29)
• închiriez urgent apartament 2 camere, 
mobilat, Deva, Str. Minerului, preț 60 euro/lună 
fără intermediari. Tel. 0721/553868
• ofer de închiriat apartament 2 camere, 
bucătărie, baie, centrală termică gaz contorizat, 
mobilat, pentru locuință sau alte utilități. 
Informații Hațeg, telefoane 770367, 770735, 
0722/876141.
• ofer pentru închiriere apartament 3 camere 
decomandate, ultracentral, mobilat, utilat, 
centrală termică contorizări, cablu tv, interfon, 
pe termen lung, preț negociabil. Telefon 
0723/656263.
• ofer pentru închiriere garsonieră semimo- 
bilată Deva, zona Ștrandului, foarte bine

v înteținută și utilată Relații la tel. 0727/20511?.

• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
mobilat, aragaz, frigider, contorizări, Deva, zona 
Gojdu, preț 100 euro/lună Tel. 0742/290024.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
complet mobilat, zona Piață Deva, tv color, 
mașină de spălat automată preț 80 euro/lună 
Tel. 0721/985256

• execut lucrări tapițerie la domiciliul clientului, 
prețuri negociabile. Tel. 0720/437857.
• execut mobSer la comandă orice model, din 
pal melaminat. Tel. 0727/334295.

Auto românești (36)
• vând Dada 1100, preț 10 milioane lei, nego
ciabil. Informații tel. 0254/776327.

ACUM POȚI TRIMITE 
ANUNȚAU 91 PRIN SMS!
TELEFON: 0720/400 555
(tarif normal)

5. TbL, două puncte 6. Prefix «1 număr 
de telefon

4. Preț, două puncte, 
mima (milioana = mil 
Iar mii = M)

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

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

Cerințe:

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

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

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactati-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

Oameni bine informați!
Ziarul familiei tale!

ia recruitment 
căuta pentru SU A

/£sISTENTI>
MEDICALE,/

Si permit de munți,

MU SE PERCEPE COMISIOie

T®1: t21 J02M22;

01 ■ Vând ap. 1 cameră 

02 - Cumpăr ap. 1 cameră 

03 - Vând ap. 2 camere 

IM ■ Cumpăr ap. 2 camere 

06 - Vând ap. 3 camere 

06 - Cumpăr ap. 3 camere 

07 - Vând ap. 4 camere 

06 ■ Cumpăr ap. 4 camere 

00 - Vând ap. 5,6 camere
10 - Cumpăr ap. 5,6

camere
11 - Vând ap. la caBă
12 - Cumpăr ap. la casă
13 - Vând case, vile
14 - Cumpăr cate
13 - Vând cate de vacantă
16 - Cumpăr cam 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 
26 ■ Vând apatii comerciale 

26 - Cumpăr apatii comerciale

27 - Vând alte imobile
28 - Cumpăr alte imobile
29 - Imobile chirii
30 - Imobile schimb
31-Vând finanțe
32 - Cumpăr finanța
33-Asocieri
34 - Oferte Împrumuturi
33. Solldfări Împrumuturi
36 - Auto românești ■

Vânzări
37 - Auto străine - Vânzări
38-Microbuze, dube 
an ■ Camioane, remorci

40 - Utilaje, unelte, industriale 

ti agricole
41-Mbto-vdo
42 - Piese, acceaorii
43-Garaje
44 - Auto - Cumpărări
45 - Auto - Chirii
46 - Auto - Schimb
47 - Mobilier el interioare
48 • Televizoare
49 - Audio-video, antene și

ii satelit
50 - Aparate foto șl telefonice
51 - Calculatoare șl acceaorii

52 ■ Îmbrăcăminte, incilfă- 
minte, articole spart

53 - Materiale ds 
construcții

54- Bijuterii
55- Artă, antichități, cărți, 

reviste
66 - Electrocasnice
Bl ■ Plante și animale, 

agroalimentare
58 ■ Medicamente, 

inatrumente medicale
60 ■ Articole pentru copil
60 - Instrumente muzicale
61- Altete
62- Pierderi
63- CitatU
64- Udtetil
66- Apeluri
66 ■ Umanitare
67- F rl
68- Mulțumiri
g>. Matrimoniala
70-Absolviri
71 - Solicitări servicii
72 ■ Prestări servicii
73 ■ Solicitări locuri de

muncă
74 - Oferte locuri da muncă

Condiții:

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

curier

• cunoașterea foarte bună a orașului Deva;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.

Oferim:
• salariu atractiv în funcție de realizări;
• lucru într-o echipă tânără și dinamică;
• program lejer.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactati-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

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.

RECLAME

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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Vând ap. 1 camera (01)
• «MMrt cărata taSimeria, tona porc, st 30 mp, 
parchet, ocupaMA imediat, preț 180 milioane let 
Tel O72GTO62Q1A (Casa Grande)

Vând garsoniere (19)
• zanaProjre«<dec,et 2, balcon, bloc cără
midă bine ttrețirwtă mobilată tel. 0732/560160, 
211587. (Evrika)
• mm Dadă 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, xpabOe imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)

mi MagiM montată geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă tv color, Mgluw.ăaga totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr.l)
• VM waaaiart, confort 1, dec, bucătărie, 
baie, balcon închis, ocupabllă Imediat Mia b- 
dul Decebal, bt 15, tel. 0741/15C401,227342, 
(seara). (Garant Consulting)

• mm Dadă garsonieră decomandată 
frumos 
(51000

Nora)ronXtcl
• tona DcczbaL decomandată balcon, debara, 
hol central, apometre, gaz 2 focuri, repai titoare 
căldură termopane noi, parchet, ocuoabllă 
astăzi, preț 790 mii. lei negociabil (79 000 ron), 
tetOîawifiîOO, 0788/165703. (Fiesta Nora)

• zona Mneocw etaj 4, decomandată + o 
Camera ta maiiSărti, 5* mp, CU pOSIDIIIran Oe 
mărire a mansanm, centram termică parcnet, 
preț 1100 mH. lei negociabil, 110.000 RON, tel. 
0788/165703,232308 (Fleșta Nora)
• zona Mâță, etaj 3, decomandată 30 mp, 
apoiTnire, bucătărie muulficată gresie, faianță 
mochetă preț 710 mii, negociabil, (71000), tel. 

0723/251498, 0745/302200. (Fleșta Nora)
• zona Docto, decomanoata, contonzan, gresie, 
faianță parchet, ocupaMllmedlat, preț aromii, 
lei negociabil (47 000 ron), tel. 0723/251498, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Zafflflraacu, dec, etaj 1, ocupabllă Ime
diat, 650 mjllel. 235208,0721/965256. (Rocan 3000)
• zona M. Eminescu, dec, amenajată et 1, 
ocupabllă Imediat, preț 485 mil. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Dadă bloc cărămidă et 1, dec, contort- 
zări, preț. 485 mil. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona MărtitL dec, mobilată balcon închis, et 
1,700 mil. lei. Telefoane 235208,0721/744514, 
(Rocan 3000)
• zona MăriaU vedere lastradă liberă 550 mil. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
• ofertă excepțională) Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet balcon, 
instalai sanitare noi, contorizâri complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comandă preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
• Dera, cartier Dacia preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
o decomandata zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa 
Grande)
a dat, eai 2, complet contonzată formată am 
cameră hol, bale, Aleea Romanilor, preț 330 mil. 
lei, neg., tel. 223400,0743/103622,0720/387898 
(CasaBetanla)
o dea, suprafață mare, parchet balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu interfon, Decebal, 
preț 700 mil. lei, neg., tel. 223400,0724/169303, 
0741/120722. (CasaBetanla)
• garsonieră 2 camere, contorizări, gresie, 

faianță repartitoare, parchet, baie cu cabină de 
duș, recent renovată Aleea Romanilor, preț 500 
mil. lei, Telefoane 0743/103622, 0724/169303. 
(CasaBetanla)
• decomandată 43 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. (Temporis)
• 2 camere, baie, zona Dacia, et 3, apometre, 
gaz contorizăt gresie, faianță ocupabilă 
Imediat preț 520 mil. lei, tel. 228540,0745/653531. 
(Agenția Imobiliară Ella)
• dec, zona Dorobanți, apometre, gaz conto- 
rizat, ușă metalică parcnet laminat gresie, 
faianță ocupabllă imediat preț 700 milioane lei, 
tel. 228.540, 0722.566.938. (Agenția imobiliară 
Ella)
o dec, et 2, zona Progresul, apometre, gaz 
contorizăt balcon, ocupabllă în 2-3 zile, preț 675 
mii. lei, tel. 228540, 0722566.938 (Agenția 
Imobiliară Ella)
• zona Go)du, parchet gresie, faianță apome
tre, gaz contorizăt zugrăvită în lavabil, balcon, 
preț 465 mii. lei, tel. 0745-653531. (Agenția 
Imobiliară Ella)
o zona Dadă dec, modificată gresie, faianță 
contorizări, st 30 mp. Preț 470 mii., neg, tel. 0745- 
666447. (Rubin’s Home)
o zona Decebal, etaj 1, contorizări, amenajată 
preț 25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939, 
0726/269713. (Eurobusiness)

• zona Dadă et 1 ușă metalică parchet 
lameiar, contorizări, ocupării imediat preț 890 
mii, neg, tel. 0721/815781. (Prima -Invest)
• dec, et 2, parchet lavabil, ușă metalică 
termopane, preț 650 mil, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• zom Dadă et 3, semldecomandate, fără 
îmbunătățiri, apometre, balcon închis, 720 mil. 
lei, tel. 206008 (Mimason)
• zona Polția Municipiului Deva, et 2, semlde
comandate, neamenajat stare bună preț 920 
m|l. lei, 206003. (Mlmason)

• aoMplettl, decomandate, et858 mp, balcon 
închis, contorizări, liber, preț 145 mid. lei, tel. 
0745/159608 215118 (Mlmason)
• aoM Da|dă semldecomandate, et 8 bu
cătărie ma resie, faianță contonzan, par
chet paluxat balcon închis, preț 950 mil. lei, tel. 
206008 (Mlmason)
• zom centrală semldecomandate, et 8 ne- 
amenaiat apometre, gaz 2 focuri, debransat 
termic, preț 950 mii. lei, tel. 0745/640728 206008 
(Mlmason)
• aoM AL Armatei, superamenajat complet mo- 
bHatșl utilat mobilă la comandă modernă Oca
ziei 785 mil. lei, neg. Tel. 235208, 0721/985258 
(Rocan 3000)
• ZOM MM, Dioc cărămidă contonzan, par- 
cnec gresie, ■wanra. apercamenț joane i nflnjii, 
preț 585 mil., neg. Tel. 235208 0721/985258 
(Rocan 3000)
• zonă centrală împăratul Tralan, parchet,

Oft Miileam Ia) man11îooinCaia conioriz&n, preț miiio&ne ier, neg<
Tel. 235208 0721/744518 (Rocan 3000).
• ocadă zom piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabll Imediat preț 28000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)
• zona Mfcro 18 etaj Intermediar, parchet bală 
gresie, faianță, cabină duș, balcon închis, preț 
480 mil., neg. Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 
3000)
• zom N> Bălcescu, etaj Intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mil. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985258 (Rocan 
3000)
• zonă centrală l. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• aamldeeomandată «*r- Bejan, CT, gresie, 
faianță balcon, venera deosebită 660 mil. lei, tel. 
0748067898 (Garant Consulting)
• zona favorit decomandate, amenaiat mo
dem, preț 1,1 mid. lei, negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• zom UceuM Pedagogic, amenajat modem, 
centrală termică pereți izoiați, instalații sanitare 
șl electrice noi, parchet lamelar, gresie, faianță 
geam termopan, preț negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• Dadă 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786.578. (Agenția 
Imobiliară Nr.l)

apwmetr^^alcoa°pr?t<^*mld. lei, negrei 

0788/497.618 (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• Oojrto, decomandata, et bun, parchet gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30000 euro, neg. 
Tel. 078EK497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• decomandată faring, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)
• Aleea Crtșdui, semldec., et bun, foarte fru
mos, gresie, faianță termopan, balcon închis. 
Preț neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
• etaj 8 circuit gresie, faianță balcon închis, 
contorizări, bine întreținut Zamflrescu, preț 980 
mil. lei, telefoane 223400,0724/169303. (Casa 
Bețanla)
• etaj 8 decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet, bine întreținut zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg., tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (CasaBetanla)
• etaj 8 balcon închis, contorizări, gresie, 
faianță bine întreținut zona Aleea Pescarilor, 
preț 970 mii. lei, neg., tel. 223400,0743/103622, 
0720/387898 (CasaBetanla)
• zom Decebal, decomandate, etaj 2, vedere la 
stradă balcon închis, termopan, ușă nouă 
parchet laminat gresie, faianță amenajat stil 
occidental, ocupabll imediat preț 1450 milioane 
lei, negociabil, se poate da și mobilat Relații la 
tel. 0788/165703, 0745/302200, 232808 (Fiesta 
Nora)
• zom Uhcidd, decomandate, contorizări, gaz 
2 focuri, repartitoare de căldură modificări, 
living mare, balcon închis, parchet lamelar nou, 
gresie faianță ocupabll repede. Preț negociabil 
la vedere, tel. 0723/251488 0788/165702. (Fiesta 
Nora)
• zom Embieocu, etaj 8 apometre, gaz conto- 
rizat apartament standard, suportă modificări, 
ocupabil astăzi, negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (Fiesta Nora)

, decomandate, 54 mp, balcon• zom Go|dă decomandate, 54 mp, balcon 
închis, termopan peste tot centrală termică 
parchet laminat gresie, faianță modificări la 
bucătărie, prețfoarte bun 750 mii, lei negociabil 
(75 000 ron) urgent tel. 0723/251498 0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zom Dadă pe bulevard, în circuit cu balcon 
închis, contorizări apă gaz, repartitoare de 
căldură parchet nou, ușa metal nouă recent 
renovat ocupabll Imediat, pret830 mil. lei, nego
ciabil, tel. 0723/251498 0745/302200. (Fiesta 
Nora)

balcon, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet, forme în riglps cu 
spoturi, boxă, partial mobilat preț 1,160 mid. lei, 
negociabil, tel. 228540,0722-568938 (Agenția 

Imobiliară Ella)
• aemidecomandata, zom Eminescu, centrală 
termică termopan, jaluzele verticale, uși inte
rioare schimbate, gresie, faianță noi, cabină de 
duș, parchet laminat spoturi, mobilă bucătărie 
nouă ușă metalică ocupabll Imediat et 2, preț 1 
mid. lei, tel. 228540, 0722/566938 (Agenția 
Imobiliară Ella)
• decomandata, stal 3, apometre, gaz conto- 
rizat, gresie, faianță baicon incnis, iavabii, preț 
1,150 mid. lei, negodabll, tel. 228540,0722/5669381,150 mid. lei, negociabil, t__________________
(Agenția imobiliară Ella)
• oemldecomandato, zom împăratul Tralan, 
gresie, faianță parcnet, bucătărie modificată 
apometre, gaz contorizăt preț 890 milioane lei, 
negociabil, tel. 228540, 0745^53531. (Agenția 
imobiliară Ella)

• Don. zom Gojdu, 48 mp, etaj 3, parchet 
laminat bucătărie cu bar, forme riglps, spoturi, 
faianță bucătărie, geam la bale, preț 880 
milioane lei, negociabil.Tel. 228540,0722/566938. 
(Agenția Imobiliară Ella)
• semldecomandate, zom Dacia, etaj 1, ușă 
lemn masiv, gresie, faianță nouă zugrăvit 
lavabil, parchet laminat Interfon, ocupabll 
Imediat preț 680 milioane lei, tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• zom L Maniu, et 1, bloc de 4 etale, decoman
date, contorizări, bine întreținut, ocupabll în 
timp scurt, vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, negociabil, telefon 0745/253662. 
(Evrika)
• zom Zamflrescu, decomandate, et 1,52 mp,
multiple "|i ț 1,15 mid. lei, regodsbli,

I.0723/660K 111587. (Evrika)
• decomandata, cirtmkU, gresie, faianță 
parchet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, 
preț 870 mil. lei, negociabil, tel. 211587, 
0W253662. (Evrika)
• zom bduL Decebal, et 3, vedere spre bule
vard, 60 mp, amenajat ocupabll Imediat, preț 
negociabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• urgent zonă bună dec, et 2,2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat șl cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0728/826624 (Temporis)
• dec, et Intermediar, zona Kogălnlceanu, 
contorizări, preț 780 mil, tel. 0726/826624 
0720/354453. (Temporis)
• zom L Maniu, etaj Intermediar, amenajat, 
contorizări, parchet gresie, faianță vedere 
deosebită Preț 1,200 mid. lei, tel 0745-666447. 
(Rubln’s Home)
• zom Ulcescu, etaj Intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet merită văzut 
Preț 770 milioane lei, tel. 0745-666447. (Rubln’s 
Home)
• zom Dada, termopan, centrală termică 
gresie, faianță lamelar. Preț 800 mii. lei, tel. 0745- 
666447. (Rubln's Home)

• zom LRaculul, decomandate, amenajat 
recent, contorizări, parchet, ocupabll Imediat, 
preț 1,030 mid. lei, tel. 0745-666447. (Rubln's 
Home)
• zom Dada, 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) (
• zom KogăNceanu, în circuit, et intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
lei, telefoane 0745-666447,0254-234401. (Rubln’s 
Home)
• zonft centrali etaj intermediar. 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 1,030 mldJei, tel. 0745- 
666447. (Rubln's Home)
• zonă ultracentrală vedere la cetate, modi
ficat st 65 mp, 2 balcoane, parchet nou, merită 
văzut etaj intermediar, preț 1,250 miliarde lei, 
telefoane 0745-666447, 0727-744923, (Rubin's 
Home)
• zom Zamflrescu, etaj intermediar, decoman
date, bine întreținut merită văzut Preț 1 mid. lei, 
tel. 0745-666447. (Rubln’s Home)
• semldecomandate, zom împăratul Tralan, 
preț 900 milioane lei, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)

Cumpăr garsoniere (20)
• to Den, zonă bună, cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, Tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• dec, zonă centrală ofer plata imediat, tel. 
O7‘m/126n'>9. (prima-lnve."*'

Vând ap. 2 camere (03)
o umem, zona pieței, superamenajat moDiiat 

complet totul nou, preț 1,250 mid. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-Invest)
• zona Zamflrescu, balcon închis, interfon, et 1, 
bloc de cărămidă contorizări, parchet preț 880 
mii. neg., tel. 0726/710903. (Prima-Invest)
• urgent zona I. Maniu, dec, 2 balcoane, 
parchet gresie, faianță et. 2, preț 105.000 RON 
neg, tel. 0742/019418 (Prima- Invest)
• zonă bună sdec, contorizări, balcon închis, 
etaj intermediar, preț 900 mii, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• zona Dadă dec, parchet ușă metalică 
termopane, lavabil, amenajat preț 650 mii, neg, 
tel. 0742/290024. (Prima-lnvest)
• zona L Maniu, et 2, dec, contorizări, apă și gaz, 
parchet preț 1,1 mid, neg, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)
• zom L Maniu, în L-uri, et Intermediar, multiple 
amenajări șl modificări, centrală termică tar- 
mooan. 2 băl. nret neaoclabll. ocuoabll Imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zom bdul N. Bălcescu, et 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabll în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zom Dorobanți, et. 2, centrală termic fără 
imbunatâțfri majore, oueatăr s mooificai sreț 
1,45 mid. lei, negociabil, Tel. 0723/660168 211587. 
(Evrika)
• zom rragnoiă et 2, caramiaă oecomanoate, 
noi mare centrai, amenajări, 8â mp, preț 13 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zom G, Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-8+diferență, preț 135 mid. 
lei, negociabil, tel. 0745/253662. (Evrika)
■• urgent decomandata, zona pieței, parter, vad 
comercial, Ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro negociabil, telefon 0726/826624 
(Temporis)
• zom ăejtaK etaj 4 oecomanoate,pod pregătit 
pentru mansardare, mici moumcan, centraia 
termică parchet preț 1150 mil. lei negociabil, 
115.000 RON, tel. 0788/165702, 0723/251498 
(Fiesta Nora)
• zom Dadă etaj 8 apometre, gaz contorizăt 
parchet laminat, gresie, faianță modificări, 
recent renovat ocupabll chiar astăzi, preț 820 
mil. lei negociabil, 82.000 RON, tel. 0723/ 251498 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• zom Decebal, etaj Intermediar, decoman
date, veoere in z părți, centrală termică și ciimă 
modificat cu 2 dormitoare, living, bale cu vană 
pe colț șl cabină de duș, amenajat stil occi
dental, se vinde mobilat șl utilat, totul nou, tel. 
0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)
• urgent *••«> et 3, zona Astoria, 50 mp, ușă 
metalică parchet lamelar, termopan, gresn, 
faianță, modem, ocupabll Imediat preț 31.000 
euro, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• dec, hol central, balcon închis cu termopan, 
contorizări, mobilă dormitor nouă ocupabll 
Imediat preț 1,030mid, tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• zom piață bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44000 euro, neg. 
Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă uhracenbală bloc cărămidă amenajat 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
pyooo euro. Tel. 235208 0721/985258 (Rocan

• nna ctfnrwAg i> crewifla, airu jat, centrala 
termică ocupabll Imediat preț 14 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358 
(Rocan 3000)
• decomandata, zom I. Corvln, faianță 2 băl, 2 
balcoane, Interfon pe scară contorizări, preț 
1,100 mid. lei, negociabil. Tel. 228540, 0745/ 
653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• decomandata, eta| 1, zona Dorobanți, 
bucătărie 3 x 4 beci, parchet stejar, gresie, 
faianță frumos amenaiat merită văzut preț 
1,650 mid. lei. Tel. 228540,0745/653531. (Agenția 
Imobiliară Ella)

• eomMooomindata, zom Straiului, aoometre. 
gaz contorizăt 2 focuri, balcon închis, gresie în 
bale, preț 750 milioane lei, negociabil. Tel. 228540, 
0745/^3531. (Agenția Imobiliarii Ella)

o decomandata, zom Minerului, Interfon, etal 1, 
centrală termică, gresie, faianță balcon mare, 
construit Instalații sanitare șl electrice noi, preț 
1,100 mid. lei, negociabil. Tel. 228540, 
0722/5669» (Aoenția Imobiliară Ella)
• MfiMecomamta» etill 1, str. scărișoara cu 
CT, parchet ocupabll Imediat 28000 euro, tel. 
0745/367893. (Garant consulting)
■ decomandata, bucătărie, faianță gresie, 2 băl 

2ba)coan 
arde lei, n 
227 542

ii, boxă zona 
iljll, Relații la 
n). (Garant

Dallas, 
tel. 07
Consulting)
o decomandata bucătăria, faianță 2 băl cu 
faianță baicon, etaj' intemieaiar, zona Fmp«anji 
Tralan, preț 45.000 euro, negociabil, tel. 
0741/154401,227 542. (Garant Consulting)
o zom Dătoecot etaj Intermediar, balcon, hol 
central, preț 1,05 mid. lei, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• dramandtoa bucătărie mare, 2 băl, debara, 
contorizări, parchet repartitoare, zona Mihai 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg., tel. 0743/103622, 
0724/1^303. (CasaBetanla)
• Dada, decomandata, et bun, bloc cărămidă 
parchet, gresie, faianță, ușă metalică 820 mil. lei, 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
• zom Mmku, decomandate, et. 3,2 băl, 
balcon închis, cămară debara, parchet peste 
tot gresie, faianță preț 1450 mid. lei, tel. 215113, 
0745/159608 (Mlmason)
• zom ZendirmcU) decomandate, parter, pre- 

tabll birouri, sediu firmă cabinet preț 38.000 
euro, tel. 0745/640725. (Mlmason)

• zom Dcldia semldecomandate, et 1, bucă
tărie modificată parchet laminat contorizări, 
preț U miliarde lei, telefon 0745/159608 
(Mlrmson)
• zom MM Județean, 2 băl, 3 balcoane, fără 
îmbunătățiri, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0745/6407» (Mlmason),
• zom L Creangă decomandate, et 3,2 băl, 
oaicon închis, contorizări, neamenajat, preț 
45.000 euro, tel. 215113. (Mlmason)

• mm Uctul de Muzică decomandate, parter 
inare cu oaicon îndiis, contonzan, gresie, raianțat 
garaj, preț 1,6 mid. lei, Telefon 0745/640725. 
(Mlmason)

• zom Mtoriță semldecomandate, parchet 
peste tot, g -< faianță contorizări, calorifere 
noi, termopan peste tot ușă metalică aer 
condiționat et. 4, cu țiglă preț 13 mid. lei, tel. 
0740/173103. (Mlmason)
• 1 Decembriă modificat termopan, gresie, 
faianță balcon de 10 m, st 65 m. Preț 40000 euro. 
Tel. 0745666447. (Rubln’s Home)
• zonă idtraccntrală oarchetat total, bale sl 
bucătărie cu gresie șl faianță bine întreținut 
contorizări. Preț 36.000 euro, tel.0745-666447. 
(Rubln's Home)
• dicomandată idUcoentraA împăratul Tralan, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)

najat gresie, faianța termopan, contonza 
preț 40,000 euro, neg. Tel. 0726/1 
0726/269713. (Eurobusiness)
• zom Mnatubd, decomandate, gresie, fi 
bucătărie, bale, hol, balcon închis, CT, pa 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 2 
0727/707880. (Casa deVIs)
• zom Docta, semldecomandate, conte 
parchet, gresie în bale, bucătărie, oo 
Imediat, preț 850 mid. lei, negociabil. Tel. 2 
0727/707880. (Casa de Vis)
• zom L Corvln, decomandate, modlflcăr 
camere, termopan peste tot gresiei fa 
spoturi, boxă, acoperit cu tablă preț 1,16 

lei, negociabil. Tel. 235019,0724/508610. (Ci 
Vis)
• tonă contrail decomandate, 2 băl, gri 
faianță în bucătărie șl bală laminat CT, t 
închis, ST 87 mp, preț 1.380 milioane lei, 
clabil. Telefoane 235019,0727/707880. (Ce 
Vis)

Cumpăr ap. 3 camere (06
• to zonă bună de preferință et Intermed 
^erfl/prețul pieței, tel. 211587, 0745/2

Vând ap. 4 camere (07)
• urgent zonă centrală contorizări, g 
faianță s 100 mp, hol central, 2 băl, balcon, 
20 mp, boxă foa'te îngrijit preț 2300 mid 
tel. 0726^26624, (Temporis)

• zom Maia centrală în zonă liniștită ce 
termica aer condiționat parcnet gresie, ta 
2 băl, preț 41.000 euro, negociabil 
0723/2514» 0745/302200. (Fiesta Nora)
• zom Mata centrală în zonă liniștită cei 
termică aer condiționai parcnet, gresie, fa 
2 băl, preț 41.000 euro, negociabil 
0723/2514» 0745/302200. (Fiesta Nora)

• zonă contraU, I. creangă superamena 
chele, et 2,2 băl, Ideal pentru cetățeni 9 
preț 55.000 euro, neg. Tel. 235208 0721/91 
(Rocan 3000)
• docomMdcta, mm Liliacului, 2 t 
balcoane, etaj 1, gresie, faianță apometn 
contorizăt preț 45.000 euro. Tel. 2i 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• decomandată zom Goldu, bucătărie i 
cămară pe balcon, gresie, faianță cei 
termică parchet stejar, laminat în hol 
schimb cu 2 camere plus diferență preț 
midi lei, negociabil. Tel. 228540, 0722/54 
(Agenția Imobiliară Ella)
• zom UHocubiL 2 băl. 2 balcoane, la 
contorizări, preț 1,450 mid. lei, tel. 2) 
0788/361782. (Garant Consulting)
• zomImM Decebal, et4/7, neamenajat 
1,6 mid. lei, tel. 0746-666447,0740-232043.  (Rl 
Home)'
• zom Hlcoocu colț cu Eminescu, 11C 
amenajat Preț 35000 euro, tel. 0745-666447, 
234401. (Rubln’s Home)

• zom Scărișoara, etaj 3, balcon închis, centrală 
termică gresie, faianță bine întreținut, ocupabil 
imediat preț 790 mii. lei negociabil (73 000 ron), 
telefoane 0745/302200, 0723/251498. (Fiesta 
Nora)
• zom L Maniu, etaj intermediar, decomandate, 
termopan, parchet laminat, gresie, faianță 
modificări, centrală termică ușă metalică 2 
boxe, preț 1100 mii. lei negociabil, 61.000 RON, tel. 
0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zom Miriști, etaj 1, semldecomandate, 
apometre, gaz 2 focuri, convector, balcon închis, 
bucătărie modificată gresie, faianță ușă lemn 
masiv, ocupabll astăzi, preț 800 mii. lei nego
ciabil, 58000 RON, tel. 0745/302200,0723/251498 
(Fiesta Nora)
• zom Dada, semldecomandate, 40 mp, 
parchet gresie, faianță apometre, gaz 2 focuri, 
preț 700 mlioane lei negociabil, Preț 70.000 RON, 
telefoane 0788/165703, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zom Uactaui, decomandate, apometre, gaz 
contorizăt repartitoare, gresie, faianță parchet, 
balcon mare, bine întreținut, preț 1050 mii. lei 
negociabil, 65.000 RON, tel. 0788/165702, 
0723/251498 (Fiesta Nora)
• zom Eminescu, etaj 1, termopan, apometre, 
gaz 1 foc, gresie, faianță preț 580 mii. lei nego
ciabil, tel. 0788/165703, 0788/165702. (Fiesta 
Nora)

BANII CONSTRUCT SRL, 
membră a grupului BANUINVEST.

<r

Angajează pentru sediul sau din Timișoara
Buldo-excavatoristi, zidari, fierari betonisti,

dulgheri
Se ofera: 11)0® lei noi/luna-net
Muncitori construcții
Se oferă: 600 lei noi/hina-net

SE ASIGURA: Cazare si o masa calda
Program de lucru lOhrzî de luni pana vineri si sambaia se lucrează 7 h 

mrim&ttiCF-aiJwtawrruMoavhd•wvtHape teirexu Str.l'fanhurAminmnuv. 
Timp .ani. p* mJ/yw & fiul-ritr b'WHHM
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• 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, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1450 mid. lei. Telefon 0720/869918 (Casa 
Grande)
• semldecomandate. contorizări. parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
negociabil. Telefon 0720/869918 (Casa Grande)
• semldecomandate, contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, negociabil. Telefon 0722/624091. (Casa 
Grande)
• Deva, cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
• urgent Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014 /Casa Grande)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zonă bună în Deva, de 
median plata imediat tel.
(Evrika)
• urgent zonă bună plata imediat, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

ij inter- 
211587.

I
i

FEINROHREN

SCWETTPUNKT 
INTERNAȚIONAL SRL 

angaieaza operaton 
_i\ -aI-a.
SFOT ITKKTlineS.

Școlarizare gratuită în cadrul 
firmei, condiții de lucru 

occidentale. 
Cerințe: bacalaureat. 

Așteptăm CV-uri cu poză în Bd. 
22 Decembrie, M.D1+DZ 

Informații la tel. 0254/232.747.

10 argumente pentru alegerea 
și folosirea țevii de cupru FEINROHREN:
• încercat și verificat - țevile de cupru FEINROHREN corespund normelor europene EN1057 

și au certificate DVGW, AENOR, AFNOR, BSI
• multilateral - țevile FEINROHREN se pot utiliza în instalații de încălzire, sanitare, fri^rifice. 

de aer condiționat
• durata de viață - țevile FEINROHREN au o garanție de 50 de ani
• ecologic și sănătos - țevile FEINROHREN sunt făcute din minereu de cupru

cu puritate de 99,97 %, cuprul nu permite proliferarea bacteriilor
• performant - țevile FEINROHREN rezistă la coroziune, tei presiuni mari, la șocuri de 

temperatură, la foc deschis
• proprietăți mecanice - țevile FEINROHREN sunt ușor de îndoit, de fălțuit. de lărgit
• proprietăți chimice - țevile FEINROHREN sunt antibacteriale, au protecție UV, nu admit 

difuzia oxigenului, nu intră în reacție cu materii organice
• valoare pentru banii dumneavoastră - raportul preț-performanță la țevile FEINROHREN 
este foarte bună

• reciclabil - 99% din țevile FEINROHREN sunt refolosibile
• tradițional - compania FEINROHREN există pe piața europeană din 1959

■ Vă așteptăm la depozitul nostru:
I TIMIȘOARABB Str. Ion lonescu de la Brad nr. 29., Tel: 0256-400774, Fax: 0256-400777, e-mail: instaltm@melinda.ro 

.Continuitate în inovație!

mailto:instaltm@melinda.ro
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• ftcomanftfe, zona Dorobanți, etaj 1, 2 
grupuri sanitare, 2 balcoane, centrali termică, 
suprafață 120 mp, preț 45.000 euro, negociabil. 
Telefoane 0741/709939,0746/891619. (Eurobusi- 
ness)
• zona Piața centrală dec, balcon închis cu 
termopan, centrală termică, parchet, 2 băi, bloc 
cărămidă 96 mp, et 3, preț 1,4 mid, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgant dac, hol central, et 3,2 băl, 2 balcoane, 
preț 42X00 euro neg, tel. 0742/019418 (Prima- 
lnvest)

Vând case, vile (13)

• h 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)
• la 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 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporls)
• la ( km de Hunedoara, zonă pitorească baie 
cu dus, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță anexe, gaz, apă fosă septică curte 
betonată grădină st 1700 mp, renovată preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)

• atr, Horea, 3 camere, bucătărie, bale, st 600 
mp, sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț

i M mid. lei, negociabil, tel. 211587,0745/253662.
(Evrlka)
• te Dwa, 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 Bâlracii, construcție de cărămidă 
living, bucătărie mobilată cameră de zi, bale, 
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 camera în Deva, P+M, bucătărie mare, par 
chet gresie șl faianță, pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct zonă centrală preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624, (Temporls)
• zonă centrală 2 camere, bucătărie, bale, teren 
500 mp, Ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei. Telefon 0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 

1)
• Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 băl, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
negociabil, telefon 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• zona Câkigârenl, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 
miliarde, lei, Telefon 0788/497.615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l)
• Deva, 3 camere, bucătărie, bale, garaj, în
călzire centrală, st 400 mp, preț 68000 euro, 
negociabil, telefon 0788/497.615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l)
• Den,2004, parter+mansardă 4 camere, 2 băl, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118000 euro, neg, tel. 0788/497.615. (Agenția 
Imobiliară Nr. 1)

• 3 camere, living, bucătărie mare, curte, 
grădină zonă bună Deva, S 460 mp, CT, 
amenalărl, preț 82.000 euro, tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• zona Emlntseu, 2 camere, bale, bucătărie, 

'“l curte betonată grădină gaz, canalizare, ST 700
mp, preț 2,6 mid. lei, tel. 231212, 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• zonă centrală P+l+M, 6 camere, 3 băl, curte 
mare, grădină 2 garaje, preț 150.000 euro, tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• 3 camere, pretabllă pentru activități comer
ciale, în Sîntuhalm, curte, grădină st 500 mp, 
apă curent electric, gaz metan, la sosea, preț 
100.000 euro, tel. 223400, 0741/120722, 0724/ 
169303. (Casa Betania)
• cari p+1,4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termică proprie, garai, parțial termopan, st 1200 
mp, Deva, preț 100.000 euro, neg., tel. 
0743/005228,0720^87896. (CasaBetania). .
• cari p+2, 6 camere, 2 băi, balcon, terasă 
garaj, construcție nouă zonă rezidențială Deva, 
preț 130.000 euro, neg, tel. 0742/005228 
0720/387898 (Casa Betania)
• Deva, conrtnidfe 2004, BCA, 4 camere, 
bucătărie, cămară pivniță, 2 băi cu jacuzzi, 
terasă 60 mp, centrală termică nouă garaj 
dublu, intrare separată la mansardă sc 140 mp, 
p+m, st 600 mp, merită văzută supermodemă 
preț 118.000 euro, negociabil. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• 4 camera, bucătărie, baie, gaz, apă canalizare, 
garaj,.curte, grădină 760 mp, preț 85.000 euro, 
tel. 072 '.'a-xm. (Prima-lnvest)

Cumpăr case vile (14)
• to Deva sau împrejurimi, cu grădină și curte, 
ofer plata imediat, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrlka)
• urgent, cu plata imediat, casă cu grădină în 
Deva sau în Simeria, telefon 215212. (Prima- 
lnvest)

Vând case la țară (17)
• zona Sântuhakn, 2 corpuri de casă o cameră 
baie, bucătărie, și 2 camere, hol, cămară sere, 2 
ari, gaz, apă curent, preț 2 miliarde lei, nego
ciabil. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• zona Bârriu, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent, fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, neg. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis)
• zona Leșnlc, 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 Bălța, 2 camere, cămară, hol închis, 
anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 mii. lei. Tel. 
235019,0727/707880. (Casa de Vis)

OFERTĂ SPECIALA!

DEPOALM Deva 
vă oferă blocuri 
ceramice (250/290/240) 
la prețul promotional
de numai ..

țVAinAB |
Informații la tel. 219127,0788/442.034.

• la 18 km de Deva, zonă foarte frumoasă acces 
cu mașina, 2 camere, pivniță șură anexă curte, 
renovată total, grădină 980mp, 5 ari de grădină 
separat, camere podite, sobe de teracotă gard 
de piatră preț420 milioane lei, negociabil. Tel. 
228540,0722/566938 (Agenția imobiliară Ella)

• la 7 km de Deva, 3 camere, bucătărie, bale, 
termopan, încălzire centrală parchet laminat, st 
4000 mp, preț 42,000 euro. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• la 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• bi BohoH, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, bale, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 135 mid. lei, negociabil, tel. 211587, 

074VK3662. (Evrlka)

• ofer pantni 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 Emlnescu, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică mobilă și utilități 
ultramoderne, preț 350 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• zona Zăvoi, s 500 mp, preț neg., facilități. Tel. 
0726/269713,0746/891619. (Eurobuslness)
• Intravlan, pratabl construcție bloc de 
locuințe, 2560 mp, fs 20 mp, toate facilitățile, 
zona Dorobanți, preț 24 euro/mp, tel. 
0745/640725. (Mlmason)
• Hravlan, zona Ceangăi, loc de casă 715 mp, 
toate facilitățile, preț 37.000 euro, tel. 
0745/640725,0740/173103. (Mlmason)
• Intravilan, zona Prelungirea Vulcan, loc de 
casă, 857 mp, fs 14 m, fântână pe teren, seră 
beci, preț 540 mil. lei, tel. 0745/640728 (Mlmason)
• Intravlan, UXT mp, apă gaz, curent, 
canalizare, zona 700, fs 40 m, preț 15 euro/mp, 
tel. 0745/164633. (Mlmason)
• zona Zăvoi, Intravilan, ST 461 mp. Tel. 235019, 
0724/508610. (Casa de Vis)

•ofer spre închiriere sau vindem spațiu 
comercial, 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 negocia
bile. Telefoane 0726/523833, 0741/070106. 
(Eurobusiness)
•ofer spre închiriere spațiu corn., suprafață de 
250 mp, totul nou, gresie, faianță, termopan, 
centrală termică pretabll pentru sediu firmă 
depozit, restaurant, preț 1800 euro, neg. Tel. 
0741/070106,0726/523833. (Eurobusiness)

•garsonlară mobilată zona Ștrand, tel.
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•casă 3 camere, bucătărie, bale, încălzire 
centrală, podele laminate, gresie, faianță ter
mopan, lavabll, confort, garaj 2 mașini, preț 
500 euro/ lună tel. 0788/497.615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l)
•ofer pontau închiriat ap. 2 camere, zona 
Dacia, contorizări, gresie, faianță parchet, 
mobilat. Preț 100 euro, tel. 0745-666447. 
(Rubin's Home)

•ofer pentru închiriat garsonieră, zonă ultra
centrală contorizări, amenajată preț 90 euro, 
tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)

Consiliul Local al Municipiului Hunedoara
cu rodiul în B-dul Libertății, nr. 17, «coate la i nari» publică drochiiâ contractul d« 

concaiiune în vederea delegării gailiunii rorviciuluî public di salubrizară al munici
piului Hunedoara.

- durata concesionării - 8 ani.
- abuttal concesiunii:
- Precolectarea, colectarea, transportai |i depozitarea dcfeurilor solide, cu 

excepția celor toxice, periculoase sau cu regim special;
■ înființarea și administrarea depozitelor ecologice do reziduuri |l producerea de, 

compost;
■ Curățatul «i transportai zăpezii pe căile publice și menținerea în funcție a aces

tora pe timp de polei, îngheț, ninsoare.
Informații suplimentare «i documentele licitațieiro pot obține de la sediul Primăriei 

Municipiului Hunedoara, camera 14 - «ef birou Nimu loan, B-dul Libertății, nr. 17; 
tel. 0254/712866, prin cumpărare la prețul do 2.000 lei RON In numerar. 
^DurataJn care ofertapjii rămân angajați prin termenii ofertelor lor este de 30 do

- actele doveditoare privind calitatea |i capacnaiea afertonjîîor suni cofe stabilite 
In documentație.

- afonele vor n prii . ia sea’lui Consiliului Local al municipiului nunodaaia până 
la data de 08.08.2005, ora 13.00.

- garanția de participare kt licitație: 10.000 RON.
Licitația va avea loc în data do 9 august 2005, ora 10.00 la sediul Consiliului 

Local al Municipiului Hunedoara, situat în B-dul Libertății, nr. 17.

Vând teren (21)
• bi Deva șl împrejurimi, diferite suprafețe șl 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrlka)
• 4300 mp, Intravilan, pe Prelungirea Vulcan, 
front stradal 243 m, curent, gaz, preț 16 
eura/mp, tel. 0745.411.449. (Agenția Imobiliară 

Nr. 1)
• toalbnpa, Intravilan, cu suprafațatotală4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent, preț 900 
mii. lei, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția Imo
biliară Nr.l)
• parale ft tarat cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10000 euro parcela, neg., tel. 
0788/497.615 (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• Deva, 1800 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 eura/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)
• Sbneria,la DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)
• la S km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent preț 15 euro mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)
• Intravlan, zona DN7, st 3300, fs 50 mp, apă 
gaz, curent, toate facilitățile, preț 24 eura/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)
• Intravilan, zona Prelungirea Vulcan, st 5.000 
mp, fs 150 mp, curent gaz în apropiere, apă 
acces la două dramuri, preț 7,5 euro mp, tel. 
0745-666447. (Rubin's Home)
• zona Zăvoă st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporls)
• Intravlan la DN7,suprafață totală 3000 mp,fs 
48 metri, toate utilitățile, zona comerciala exce
lentă Sîntuhalm, zona Motel Alaska. Tel. 223400, 
0720/387898 0740/914688 (Casa Betania)
• Mravtan, parale cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, în zonă rezidențială toate faci
litățile, 10 parcele vândute, preț 21 euro/mp, 
neg., tel. 0740/9144688 0724/169303, 223400. 
(Casa Betania)
• teren scos din circuitul agricol, st 7900 mp, 
front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7, în 
spatele noii fabrici de biciclete, preț 5 euro/mp, 
tel. 230221, 0740/914688 0720/370753. (Casa 
Betania)
• Intravilan, st 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 
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)

• Intravfan, st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate și parcela, zona liceului 
Traian, preț 15 euro/mp, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Intravlan, st 2.000 mp, front stradal 16 metri, 
apă curent electric, gaz metan, la 5 km de Deva, 
preț 15 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
mobilat, Al. Armatei, P, con torizări, repartitoare, 
100 euro/lună tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
decomandate, P., cu balcon, zona Caragiale, 
mobilat sau nemobilat, zugrăvit, contorizări. tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
zonă centrală mobilat, utilat, contorizări, preț 
100 euro, tel. 231212, 0740/013971. (Garant 
Consulting)

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

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

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

tineret
(24969)

IMPORTANT II!
LEUL GREU pentru case de marcat 

OLIVETTI CRF 4050 
SILOG ELECTRONICS efectuează denomînarea

Pentru relații si programări
Deva, Bd. Decebal bl.S - parter

Taiofon 0954.9^ DQQ . Tar» *

Cumpăr teren (22)
• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc. TeL 0745/253662,211587. (Evrlka)
• urguit, I hectare, Intravilan la șosea. Deva sau 
împrejurimi, plata Imediat tel. 215212. (Prima 
-Invest)

Vând spații comerciale (25)
• vând Mdatafe comercială 420 mp, piață Da
cia, hală comercială deosebită preț deosebit 
posibilități rate. Tel. 0723/419974. (Casa Grande)

Alte imobile (27)
• fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
imobiliară Nr.l Deva'

Chirii imobile (29)
• se caută urgent de închiriat garsoniere șl 
apartamente (ne)mobllate. Se oferă plata anti
cipat garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Tel. 235208 0721/ 985256, 
0721/744514,0724/620358 (Rocan 3000)
•ofer pentru închiriere garsonieră decoman
dată complet mobilată, Duiliu Zamfirescu, 
preț 110 euro/ lună Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•ofer peMruînchiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar- 
restaurant zonă foarte bună preț 7 euro/mp, 
negociabil. Telefoane 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•ofer garantară 2 camere, et. 2, Dacia, mobi
lată contorizări, preț 90 euro/lună ușor nego
ciabil. Tel. 0740/173103,206003. (Mlmason) 
•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 Miqul 
Dallas, preț 350 euro/luhă tel. 0745/253413, 
206003. (Mimason)
•ofer an. 3 camere, mobilat utilat contorizări, 
zona Mărăști, preț 200 euro/lună 0745/266071. 
(Mimason)
•aut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mo- 
bilat de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
•ofer hală st 370 mp, termopane, birou, 
vestiar, curent trifazic, contorizări, teren 
aferent 600 mp, acces din D.N. Telefon 
0742/290024. (Prima-lnvest)
•ofer In regim hotelier cameră mobilată, în 
Deva, preț 700.000 lei/zi, tel. 0722/564004. 
(Prima- Invest)
•ofer spațiu comercial,22 mp, cameră+baie, 
parter, zona Piață Deva, amenajat occidental, 
preț 150 euro/lună. Relații la telefon215212. 
(Prima-lnvest)
•ofer ap. 2 camere decomandate, centrală ter
mică proprie, geamuri termopan, complet mo
bilat și utilat cu aragaz, frigider, tv color,

ina de spălat automată zona I. Creangă 
250 euro/lună tel. 0743/103622, 

Z387896. (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)

CREDINSTANT: CREDITUL PENTRU 
NEVOI PERSONALE DE LA UNICREDIT.
Nu renunța la visele tale. Se vor îndeplini.

Când vrei să-ți cumperi mașină, mobilă, vrei să-ți renovezi 
casa sau pur și simplu vrei să-ți completezi o sumă deja 
existentă pentru o Investiție, creditul pentru nevoi 
personale CREDINSTANT de la banca UniCredit este 
soluția cea mai simplă.

Pe lângă asistența oferită de propriul tău consultant 
bancar (Personal Banker) pe parcursul procesului de 
acordare a creditului și ulterior, precum și asigurarea de 
viață oferită gratuit cliențllor pentru credite mai mari de 
5000 euro sau 20.000 RON, la UniCredit te bucuri de 
multe alte avantajel

Poți obține până la 5000 euro fără factură, fără girant și 
fără asigurare de viață.

Banca acceptă o varietate largă de venituri provenite din 
salariu, chirii, profesii liberale și drepturi de autor.

Pentru a afla valoarea ratelor viitorului tău credit este de 
ajuns să folosești calculatorul de rate alăturat și vei afla 
imediat cifrele care te interesează.

Cu CREDINSTANT, creditul pentru nevoi personale de la 
- banca UniCredit, visele ți se pot îndeplini mai repede 

decât te aștepți.

p
(.1000 03.000 €5,000 €7,000 €10,000^

IAN €87 €262 €437 €612 €875

2 ANI €46 €137 €228 €320 €457

3 ANI €32 €95 €159 €223 €318

5 ANI
L_________

X X €104 €145 €208
7

C* UniCredit Romania
Banca adaptabilă
www.unicredit.ro

RECLAME

EVIDENTIAZĂ-TE!r

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

LOCAflî CUTU POȘTALE

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B-dul Decebal.
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Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 șl 14 la sediul redacției și se vor publica in pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu îșl asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

slmalOsmart.ro
http://www.unicredit.ro
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• Claude Simon a încetat din viață. Simon 
a fost o figură proeminentă a Noului Roman, 
școală a literaturii franceze, în anii '50. Năs

Petreceri pentru „Hany Potter"

cut în Madagascar în 1913, scriitorul a primit 
Premiul Nobel pentru literatură în 1985.

București (MF) - Cartea 
„Harry Potter and the half- 
blood prince”, cel de al șase
lea volum al seriei „Harry 
Potter”, va fi lansat simultan 
în noaptea de 15 spre 16 iulie, 
în 107 țări din întreaga lume, 
printre care și România.

Pentru ca toți copiii din 
lume să se bucure în aceeași 
clipă de întâlnirea cu noile 
aventuri ale micului vrăjitor, 
secretul în jurul cărții a fost 
păstrat cu „strășnicie”. Im
portanța păstrării secretului 
asupra cărții a fost formulată 
de către copiii francezi: “Vă

Pe ecrane și în librării

Katie Holmes vrea 
o nuntă simplă

Hollywood (MF) , Cu 
toate că se mărită cu 
Tom Cruise, unul dintre 
cei mai celebri actori de 
la Hollywood, Katie 
Holmes își dorește o cere
monie de nuntă simplă. 
Actrița a insistat că nu 
vrea ca mariajul ei cu 
Tom Cruise să devină o 
afacere după ce își vor 
rosti promisiunile. Ea 
susține că va încerca să 
rămână echilibrată, chiar 
dacă a devenit, împreună 
cu iubitul ei, una dintre 
cele mai importante ținte 
pentru mass-media. „O 
să-mi chem părinții când 
o să fiu prea stresată. Ei 
îmi pot oferi o altă per
spectivă asupra lucrurilor”, 
a spus ea. Tom Cruise a 
dezvăluit de curând că el 
și logodnica sa plănuiesc 
deja să aibă copii. După 
ce familiile celor doi s-au 
întâlnit pentru prima oa
ră și au făcut planuri de 
nuntă, Cruise a declarat 
că speră să devină tătic 
cât mai curând. Trecuse 
doar o săptămână de când 
Cruise și Holmes s-au 
logodit și doar două luni 
de. când au anunțat că au 
o relație.

Zeta-Jones 
agresată 
Los Angetes (MF) - 
Femeia care a 
amenințat-o cu 
moartea pe actrița 
Catherine Zeta-Jones 
a fost condamnată la 
trei ani de închisoare 
de către un tribunal 
din Los Angeles, 
după un proces de 
opt luni. In una din
tre scrisorile de 
amenințare, 
Dawnette Knight 
scria despre Zeta- 
Jones: „O vom tăia 
îh bucăți și o vom da 
la câini". Knight a 
negat inițial acuzațiile, 
dar a admis la proces 
că a urmărit-o pe 
Jones o dată și că i-a 
trimis amenințări cu 
moartea de trei ori.
La depunerea 
mărturiei, Zeta-Jones 
a spus că a fost atât 
de afectată de « 
amenințări, încât a 
fost pe punctul de a 
ceda nervos și s-a 
temut chiar de un 
atac de cord.

■ Premiera filmului 
„Războiul lumilor" se 
sincronizează cu apariția 
cărții omonime.

București (MF) - în timp ce 
filmul lui Steven Spielberg 
„Războiul lumilor” a început să 
ruleZe în cinematografele din 
România odată cu alte peste 45 
de țări din lume, o reeditare a 
romanului SF al lui H.G. Wells 
a intrat în librăriile de la noi, 
într-un tiraj peste media pieței 
de carte autohtone.

Este cea mai recentă con
cretizare a unei strategii de 
marketing cultural care func
ționează ceas în străinătate și 
a început să fie aplicată tot mai 
des și în România. în urmă cu 
doi-trei ani, sincronizarea 
lansare de carte - premieră de 
film era rară. Până se trezeau 
cele mai multe edituri, trecea 
valul. „Acum editurile sunt 
măi atente la acest gen de 
promoție și la fel și dis
tribuitorii de film. Tandemul 
carte-film merge într-un ritm

NASA depinde de Discovery

HOUS suricate jucăuși își petrec timpul 
distrându-se după ce și-au luat masa la 
Grădina Zoologică din Sofia. (Foto: fan)

■ Șapte astronauți vor 
reluam miercuri, zborurile 
spațiale americane la 
bordul lui Discovery.

Washington (MF) - Coman
dată de o femeie, misiunea va 
fi realizată cu o navetă modi
ficată pentru a elimina ele
mentele care au cauzat acci
dentul Columbiei, la 1 febru
arie 2003, misiunea fiind cru
cială pentru reputația NASA 
și supraviețuirea Stației Spa
țiale Internaționale (ISS).

Naveta Discovery va livra 
13,5 tone de provizii și echipa
ment pe ISS, unde se află în 
prezent rusul Serghei Krika
lev și americanul John Phil
lips. Din cauza întreruperilor 
zborurilor americane, echipa-

Prințul Albert de Monaco va fi înscăunat marți

Paradă a motocidiștilor
Târgu-Secuiesc (MF) - Peste 300 de moto- 

cicliști din mai multe țări au participat la 
o paradă desfășurată în municipiul Târgu 
Secuiesc. înainte de cursă, motocicliștii au 
organizat o acțiune de caritate în vederea 
colectării de jucării pentru copii orfani. 
Organizatorul evenimentului, Kiss Levente, 
președinte al Asociației Free Frog’s Riders 
a declarat că anul acesta au venit peste 300 
de motocicliști. întâlnirea motocicliștilor se 
desfășoară a șasea oară în Târgu-Secuiesc, 
la ediția din acest an organizatorii pregătind 
mai multe surprize pentru participanți. Au 
avut loc diferite concursuri, precum și un 
concert extraordinar susținut de formația 
ungară Beatrice.

■ înscăunarea lui va 
marca începutul unei 
noi etape pentru micul 
stat.

Monaco (MF) - Prințul Albert 
de Monaco, devenit Albert al 
n-lea, este cunoscut ca un susți
nător al problemelor legate de 
mediu. Numit din acest motiv 
„prințul verde’’, Albert nu a acti
vat foarte mult în acest domeniu 

implorăm să nu ne povestiți 
despre ce e vorba!”, spuneau 
ei. Volumul va fi lansat si
multan la București și Iași, 
prin organizarea unor petre
ceri. în România stocul de 
cărți este limitat, un nou 
transport urmând să sosească 
după două săptămâni de la 
lansare. în acest scop se vor 
întocmi liste de așteptare.

Până în momentul de față, 
cele cinci volume din seria 
“Harry Potter” au fost tra
duse în 60 de limbi și vân
dute în 270 milioane de exem
plare.

mai bun”, spune agentul li
terar Simona Kessler.

Mai buna sincronizare car
te-film ține de creșterea ge
nerală a pieței de carte din 
România și de profesionaliza
rea editorilor și distribuito
rilor de film. „Și la noi, datele 
premierelor filmelor sunt 
anunțate deja cu mult timp 
înainte. Distribuitorii ne co
munică ce producții vor a- 
duce, ne întreabă uneori dacă 
există și carte, iar apoi, dacă 
există, este rândul nostru să 
ne adresăm editurilor pentru 
a vedea dacă simt interesate 
de publicarea ei”, spune 
Simona Kessler. Pe de altă 
parte, este încă o mare dife
rență între România și Occi
dent în privința sistemului de 
promovare în tandem, spune 
Simona Kessler. „Buzz”-til 
creat în jurul filmelor ajută, 
dar nu putem vorbi de o 
explozie a vânzărilor cărților. 
Un motiv ar fi numărul tot 
mai mic de cinematografe: de 
aproape două ori mai puține 
decât în 2000.

Echipajul zborului STS-114 NASA sosește la Florida (Foto: era) unii de la Houston (Texa 
toate datele adunate în timp 

surizat italian Raffaello, insta- ascensiunii de către cei 176 < 
lat în cala navetei, aceîăși senzori electronici instalați:

jul de pe ISS a trebuit să fie 
redus la două persoane, iar 
funcționarea sa, limitată pen
tru a economisi resursele de 
la bord. Proviziile vor fi 
transportate cu modulul pre

pentru a nu intra în conflict cu 
tatăl său, un cunoscut conser
vator. O dată cu înscăunarea pe 
tronul Monaco-ului, Albert va 
putea să acționeze conform 
dorințelor sale, așteptându-se ca 
noile interese ale țării să difere de 
cele din timpul domniei tatălui 
său. Prima sa misiune oficială 
ca lider al dinastiei Grimaldi 
este vizitarea insulei Spitsber
gen, din zona Cercului Polar. Pe 
25 iulie prințul va pleca într-o

care va transporta la în
toarcere deșeurile de pe ISS. 
Pentru această a 114-a misi
une cu navetă de la intrarea 

expediție pe urmele strămoșului 
său, prințul Albert I, un cunos
cut explorator. Scopul expediției 
este acela de a măsura efectele 
încălzirii globale.

O altă misiune a lui Albert 
este transformarea Principatului 
Monaco, care găzduiește Balul 
anual al Crucii Roșii, in sediul 
mondial al actelor umanitare. în 
urmă cu câțiva ani, prințul a 
început să investească constant 
în diferite astfel de proiecte. 

în serviciu a acestui vehic 
în 1981, Discovery nu i 
transporta module pentru co 
tinuarea construcției ISS, pi 
oritatea zborului fiind te 
tarea noilor sisteme de pr 
tecție ale navetei. Discovei 
va petrece 12 zile arimată 
ISS, timp în care echipajul i 
inspecta scutul termic 
navetei in căutare de fisu 
precum cele care au cauz 
accidentul Colt&nbiei. De as 
menea, echipajul va transmi 
centrului de control al mis 

structura aripilor. Accident 
Columbiei a fost cauzat de 
bucată de spumă izolan 
desprinsă de la rezervor.

Canadianca Lisa Bent
ley fugedntr-un concurs 
de triatlon care a avut 
loc în Germania, la Frank
furt, ieri'10 iulie. Au con
curat 41 de națiuni. Atle- 
ții au înnotat 3,8 km, au 
mers cu'bicicleta 180 de 
km și au fugit 42,2 km.

(Foto: FAN)


