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Cerul va fi variabil.

dimineața la prânz seara

întâlnire sau loc de joacă pentru cei mici.
(Foto: Traian Mânu)

Important!
Vă anunțăm că abonamentele la ziarul 

Cuvântul Liber se pot face la sediul 
redacției, la distribuitorii de presă sau la 
telefonul 0801 03 03 03 până în data de 
26.07.2005 pentru județ și până la 30.07.2005 
pentru Deva.

Simbolul unității române din Țara Zarandului, Gorunul lui Horea, a fost doborât de furtună. Arborele 
va mai exista doar în conștiința românilor și în amintire.

Pentru mașina ta!

■ Locul unde la 1784 
moții s-au adunat să 
pregătească răscoala a 
căzut secerat de vânt.

Baia de Criș (I.J.) - Majori
tatea arborilor mari din 
Țebea și Baia de Criș au 

căzut doborâți după doar 10 
minute de vijelie puternică, 
declară Romeo Farcaș, pri
marul comunei.

„Au fost rupte două rețele 
de joasă tensiune, 30 de case 
și clădirea școlii au rămas cu 
o parte din acoperiș, turla 
bisericii a rămas și ea des

coperită, iar grindina, cât oul 
de porumbel, a distrus toate 
culturile de legume și porumr 
bul. Cel mai rău suferim pen
tru că gorunul lui Horea nu 
mai există. Ieri a fost filmat 
pentru ultima dată. Vijelia 1- 
a culcat și spulberat de la 
baza pilonului. Chiar și in 

curtea casei memoriale A- 
vram Iancu au căzut copacii, 
în picioare a rămas doar 
crucea de lemn cu numele 
Domnului”, declară Romeo 
Farcaș. Situația a fost reme
diată în câteva ore, însă 
Gorunul a rămas o amintire 
pentru toți românii.

Vrei să-ți cumperi o mașină, ai nevoie de 
transport? Soluția ta este “Cuvântul Liber”!

DE CE? Pentru că noi am lansat campa
nia “Pentru mașina ta!” Suntem ghidul tău 
în domeniul TRANSPORT și îți oferim 
soluția pentru problemele tale legate de 
deplasare! în fiecare miercuri alege TRANS
PORT din pagina 9!

Fentati de patroană

Structura IMM pe regiuni

■ Angajații SC Begi 
SRL nu pot pleca din 
firmă pentru că nu au 
cărți de muncă.

Petroșani (I.J.) - Cei 80 de 
angajați au acuzat că patroa
na firmei lor, E. Balint, n-a 
mai făcut față datoriilor, a 
lăsat firma de izbeliște și a 
fugit în Italia. Așa că, nici

Grafica: Cuvântul liber, sursa: CRIPMM Hunedoara

Furt de 1001 combustibil
■ La Hațeg, un ges
tionar la un depozit a 
dat o „gaură" de peste 
400 miliarde lei.

Deva (M.T.) - Un bărbat de 
43 de ani, din Hațeg, este cer
cetat de ofițeri din cadrul 
I.P.J. Hunedoara, în stare de 
reținere, pentru săvârșirea in
fracțiunii de neglijență în ser
viciu, după ce a fost găsit cu 
un minus de combustibil de 
peste 400 miliarde lei. Bărbat
ul, gestionar al unui depozit 
de combustibili ce aparține 

salarii nu mai au, nici nu se 
mai pot angaja undeva, fiind
că femeia nu a derogat pe 
nimeni să le opereze în cartea 
de muncă încetarea rapor
turilor de activitate. „Ni s-a 
solicitat ajutorul pentru că în 
această situație angajați! nu 
se puteau angaja în altă parte 
și nici obține ajutor de șomaj. 
Situația s-a remediat cu aju
torul ITM Petroșani. Firma a 

produse petroliere, în luna feb
ruarie 2004, nu a efectuat 
măsurătorile zilnice cu privire 
la cantitățile de combustibil 
aflate în gestiune, fiind con
statată o lipsă de 118.523 kg 
produse petroliere, în valoare 
de 462.175.400.000 lei. La un alt 
control, a rezultat un minus în 
gestiune de 118.523 kg combus
tibil. Gestionarul a justificat 
că produsele petroliere pe care 
trebuia să le măsoare periodic 
s-âu scurs în urma fisurării u- 
nor conducte. Bărbatul urmea
ză să fie prezentat Tribunalu
lui Hunedoara cu propunerea

fost acționată în judecată, 
proces ce se va derula în re
gim de urgență și oamenii 
vor putea avea cartea de 
muncă completată la zi. Ju
mătate dintre ei au găsit un 
loc de muncă la o altă firmă 
care se ocupă tot cu prelu
crări în piele, ceilalți vor pri
mi ajutor de șomaj”, preci
zează Imre Baboczi, director 
adj. AJOFM Hunedoara.

Se anunță ploi
Deva (I.J.) - Institutul 

Național de Meteorologie 
anunță ploi pentru zona 
de vest a țării. Se esti
mează că, după ploile 
căzute ieri în tot județul, 
precipitațiile se vor extin
de. Potrivit unui comuni
cat INM, se așteaptă 20-25 
1/mp, care vor depăși, 
izolat, 40-50 1/mp.

Tineri trubaduri din București au putut fi întâlniți 
zilele acestea pe o arteră din municipiul Deva

(Foto: Traian Mânu)
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• Uciși în ambuscadă. Un grup de bărbați 
înarmați aflați la bordul a două mașini a 
atacat, ieri dimineață, la Baaquba, un auto
buz care transporta muncitori la o baza 
americană din Irak, provocând moartea a 13 
persoane.

• Fatwa contra terorismului. Mai mult de 
500 de lideri religioși musulmani din Marea 
Britanie au emis un decret (fatwa) ca răs
puns la atacurile cu bombă comise la 7 iu
lie, la Londra. Decretul religios exprimă con
doleanțe familiilor victimelor atrocităților.

Atac soldat 
cu morți

Moscova (MF) - Un 
vehicul de teren al poli
ției cecene a sărit în a- 
er, ieri, în nord-vestul 
Ceceniei, incidentul sol- 
dându-se cu moartea a 
13 persoane. Potrivit 
martorilor, atacul s-a 
produs în apropiere de 
o școală din orașul Zna- 
menskoie, în regiunea 
Nadteretchnîi, una din
tre cele mai liniștite din 
Cecenia. Un polițist din 
Znamenskoie a declarat 
că inițial a avut loc un 
prim atac, -un polițist 
murind în urma tiruri 
lor inamice trase cu ar
me de foc asupra vehi
culului de teren. Ulteri
or, în timp ce alți poli
țiști soseau la fața locu
lui, vehiculul a explodat, 
omorând polițiști și ci
vili.

Allaui (Foto: EPA) 

A fost 
vizat

, Bagdad (MF) - Fostul 
\ premier irakian lyad 
; Allaui a declarat, ieri, 

că a fost ținta unei . 
tentative de asasinat, 
în timpul unei depla
sări î&te fri Liban, 
și că aceasta-a fost 
dejucată de mișcarea 
șiită Amal. „Am fost 
victima unei tentative 
de asasinat, în timpul 
vizitei în Liban. Do
resc să le mulțumesc 
fraților din mișcarea 
Amal, care au deju
cat tentativa de asa
sinat.", a spus Allaui.
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Contra retragerii
Peste 20.000 de persoa
ne s-au reunit, la Neti- 
vot, în sudul Israelului, 
pentru a protesta față 
de retragerea din Fâșia 
Gaza. Poliția israeliană 
a fost plasată în stare 
de alertă maximă pen
tru a împiedica zecile 
de mii de persoane 
care se opun retragerii 
din fâșia Gaza să se 
deplaseze către colo
niile din aceste teri
torii. Poliția a fost
plasată, pentru prima 
dată după declanșarea 
războiului din Irak, în 
stare de alertă roșie, 
nivelul maxim. (Foto: epa) (
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Rehn cere continuarea reformei
■ Comisarul european 
pentru extindere este 
îngrijorat de situația 
politică din România.

Bruxelles (MF) - Prioritatea 
autorităților române trebuie 
să fie pregătirea procesului de 
aderare la UE și respectarea 
angajamentelor asumate pri
vind reforma justiției și com
baterea corupției, a afirmat 

n
Sfatul meu este să se asigure 

continuitate și rezultate concrete 
in aplicarea reformei

Olli Rehn
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Condamnat pentru tortură
Londra (MF) - Liderul-militarafgan Zar- 

dad Khan. în vâr' ^12 de anfeafost con
damnat, iert? de un tribunal din Londra la 
20 de ani de închisoare pentru practicarea 
torturii și pentru luări de ostatici în Afga
nistan.

Khan a fost arestat în 2002, în Marea Bri
tanie, unde sosise în anul 1998 cu intenția 
de a cere azil politic.

El ă fost acuzat de victimele sale de apli
carea de torturi și luări ue ostatici în Afga
nistan, în timpul războiului civil (1992- 
1996).

După trei ani de procedură juridică, a- 
cest membru al miliției Hezb-i Islami a lui 
Gulbuddin Hekmatyar - căutat de Statele 
Unite pentru terorism - fusese declarat vi
novat, luni, pentru practicarea torturii și 
pentru luări de ostatici.

El va executa pedeapsa în Mi ea Brita
nie.

Condamnarea sa reprezintă o premieră 
juridică pentru Marea Britanie, acest lucru 
fiind posibil datorită aderării Londrei la 
Convenția internațională împotriva tortu
rii, care permite judecarea unui cetățean 
străin pentru fapte comise în afara grani
țelor țării respective.

................................................ft 
comisarul european pentru 
extindere, Olli Rehn,.preci: 
zând că este îngrijorat de si-

' r'”tflația politică din România.
Premierul Călin Popescu 

Tăriceanu s-a întâlnit luni la 
t

Bruxelles cu comisarul euro
pean pentru extindere, Olli 
Rehn, căruia i-a prezentat mă
surile de refqpnă aprobate de 
Guvern în ultimele luni și pe 
care l-a asigurat de angaja
mentul României de a conti
nua reforma.
Sfaturi de la comisar

Oficialul european a arătat 
că decizia declanșării alegeri
lor anticipate aparține autori
tăților române, dar că, în cali
tate de comisar european pen- 

>; tru extinderea-^ Uniunii Euro- 
rpene, are datoria să aminteas

că necesitatea continuării 
procesului de reformă și im
portanța raportului de moni
torizare pe care CE îl va pu
blica în luna octombrie.
...... .Premierul român m-a in
format de contextul politic 
T'Pi'R^liiSR^am luat notă 
die aCeâlst^ Situație: Este trea
ba liderilor politici din Româ-

Președintele Traian Băsescu
(Foto: EPA)

nia să stabilească prioritățile 
și modul în care aplică proce
sul de reformă, dar este dato
ria mea să arăt importanța 
raportului pe care îl vom pre
zenta în luna octombrie și ca
re va menționa progresele re
alizate, în special în domeni-

ul justiției și al corupției”, a 
spus Rehn. El a arătat că mă
surile de reformă trebuie pu
se în practică cât mai rapid, 
deoarece fiecare minut al zilei 
contează pentru respectarea 
calendarului de aderare a Ro
mâniei la 1 ianuarie 2007. '

Olli Rehn și Călin Popescu Tăriceanu

V

(Foto: D

Promulgate de Băsescu
Bucureștii (MF) ■ Președin

tele Traian Băsescu a promul
gat legile proprietății și refor
mei în justiție printr-un de
cret semnat ieri, informează 
un comunicat al Președinției.

Legile au fost acceptate luni 
de judecătorii Curții Consti
tuționale, care s-au pronunțat 
în urma unei sesizări a pre
ședintelui Traian Băsescu, în 
care se solicita examinarea 
modificărilor aprobate de Par
lament la textele declarate 
inițial necgnstituționale.

în 6 iulie, Curtea Constitu
țională a admis excepțiile ri
dicate de instanța supremă, 
PSD și PRM la prevederile re
feritoare la reforma justiției

din pachetul legislativ al Gu
vernului.

Această decizie l-a determi
nat pe premierul Călin Popes
cu Tăriceanu să-și anunțe de
misia, el criticând dur hotărâ
rea judecătorilor Curții.

Ulterior, președintele Tra
ian Băsescu a convocat con
sultări la Palatul Cotroceni 
pentru găsirea unei soluții 
prin care legea să fie aproba
tă de Parlament fără, a se în
călca, însă, pe fond decizia 
Curții Constituționale. ?

Parlamentul a modificat 
formal textele declarate ne
constituționale, PNL și BD vo
tând, în cele din urmă, vari
anta finală a legii.

Cooperare
Washington (MF) - 

Președintele american, 
George W. Bush, va cere 
Congresului ridicarea 
sancțiunilor impuse In
diei în ceea ce privește 
cooperarea nucleară ci
vilă, conform textului u- 
nei declarații comune a- 
doptate în timpul vizitei 
la Washington a premie
rului indian, Manmohan 
Singh.

Statele Unite au im
pus în 1998 sancțiuni 
împotriva regimului de 
la New Delhi, după ce 
India s-a declarat putere 
nucleară.
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56 de morți, noul bilanț Posibilitate de referendum

GfiSt ratat Patru polițiști afgani stau 
- în fața sediului poliției din Hera, după ce, 

ieri, un atentator sinucigaș s-a aruncat în 
aer în apropierea casei șefului poliției din 
Hera, care stătea pe o motocicletă în fața 
reședinței sale. în afara sinucigașului, n-au 
existat victime. (Foto: epa)
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Londra (MF) - Scotland 
Yard a anunțat, luni seșră, 
că atentatele comise la 
Londra, la 7 iulie, s-au sol
dat cu 56 de morți, potri
vit unui nou bilanț, în timp 
ce un legist britanic a de
clarat că toate corpurile ne
însuflețite descoperite în 
urma celor patru explozii 
au fost identificate.

Poliția a anunțat că încă 
o persoană a decedat după 
ce fusese rănită de explozia 
unei bombe amplasate în- 
tr-un vagon de metrou pe 
linia Circle, între stațiile 
Liverpool Street și Aidgate, 
bilanțul acestei explozii ri-

dicându-se în prezent la opt 
morți.

Anterior, medicul legist 
Paul Knapman a anunțat 
că toate cadavrele care au 
fost găsite după data comi
terii atentatelor au fost i- 
dentificate.

Scotland Yard a anunțat 
că 56 de persoane și-au 
pierdut viața, după ce alte 
două persoane au decedat 
în spital, ca urmare a răni
lor suferite.

în urma celor două a- 
nunțuri, există incertitudi
ni privind eventualitatea u- 
nui nou bilanț de 57 de 
morți.

București (MF) - Proceduri
le de referendum vor putea fi 
organizate și pentru probleme 
legate de reforma justiției, a- 
ceastă prevedere fiind aproba
tă de Guvern, în ultima ședin
ță, prin extinderea sferei de 
aplicare a legislației în dome
niu, a anunțat, ieri, premierul 
Călin Poțlescu Tăriceanu.

Decizia a fost aprobată 
printr-o ordonanță de urgen
ță. Surse din coaliție susțin că 
decizia a fost luată tocmai 
pentru organizarea unui refe
rendum privind reforma în 
justiție sjmultan cu alegerile 
anticipate. Potrivit lor, chiar 
și în cazul în care nu se va 
ajunge la alegeri anticipate, 
autoritățile ar putea organi

za un referendum cu între
bări de principiu asupra mă
surilor din legea reformei în 
justiție declarate neconstitu
ționale de către Curtea Con
stituțională. Decizia judecăto
rilor Curții în cazul articole
lor neconstituționale nu poate 
fi modificată legal, iar modifi
cările asupra textelor operate 
de Parlament în urma medie
rii președintelui Traian Bă
sescu au fost formale.

în cazul în care, prin refe
rendum, reforma în justiție, 
pentru care Guvernul și-a asu
mat răspunderea în fața Par
lamentului, va fi acceptată în 
principiu de populație, presiu
nile asupra judecătorilor Cur
ții Constituționale vor crește.
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• Se termină fondurile. Cea mai mare 
sumă acordată pe un tip de subvenție, 20 
de miliarde lei, a fost acordată pentru achi
ziționarea utilajelor de către locuitorii din 
zonele de munte. (L.L)

• Carburanți mai ieftini. Petrom a redus - 
de astăzi prețul carburanților. Benzina Premi
um fără plumb și Euro Premium costă 3,39 
de lei litrul, motorina Super Euro Diesel - 
3,19 de lei litrul, iar cea Euro Diesel - 3,11 
lei litrul. (C.P.)

Selecție pen
tru mentori

Deva (R.I.) - S-a
Încheiat prima etapă în 
selecția mentorilor, cei 
care vor avea misiunea 
de a contribui la creș
terea calității învăță
mântului rural. După 
analiza CV-urilor și do
cumentelor puse la dis
poziția comisiei, au fost 
aleși pentru județul Hu
nedoara 7 candidați: 
M.D. Bufnea, D.V. Coro- 
escu, F. Adascăliței, I. 
Iacob, D.M. Petre, C. 
Voicu, V. Rosnovsky. în 
cea de a Il-a etapă ei 
vor fi supuși unui inter
viu în urma căruia vor 
fi selecționați câte 4 
mentori pentru fiecare 
județ care vor parcurge 

A cursurile de formare. In 
funcție de rezultatele 
obținute în cadrul aces
tor cursuri 2 mentori 
vor fi selecționați ca 
mentori activi, iar cei
lalți 2 mentori ca men
tori de rezervă.

Marian Holban

Brânza
a Șapte persoane au 
ajuns, luni, la spital, 
după ce au mâncat 
brânză de oaie.
Mihaela TImaș

Barbura - Șapte persoane 
din satul Barbura, comuna 
Băița, au fost transportate de 
urgență la Spitalul Județean 
Deva cu toxiinfecții ali
mentare și enterocolite, după 
ce au mâncat brânză de oaie, 
adusă de un cioban din satul 
Lunca, duminică.
Unii da, alții ba

Interesant este cum de 
numai cei șapte s-au simțit 
rău, când din aceeași bucată 
au mâncat mai multe per-

i-a băgat în
soane. Bunicii Ioanei și 
Angelei l-au văzut pe cioban 
la poarta vecinului și au 
cumpărat câteva kilograme 
pentru nepoate. „Toată noap
tea s-au simțit rău, iar luni 
nu ș-au ridicat din pat. Am 
chemat ambulanța și au fost 
duse la Deva. După câteva ore 
am aflat că aceleași stări pe 
care le-au avut felele le au și 
cinci vecini, care au fost de 
asemenea transportați la Spi
tal”, spune loan Turc, bunicul 
fetelor de 13, respectiv 16 ani. 
După acest eveniment, inspec
tori de la Oficiul pentru Pro
tecția Consumatorului au luat 
probe pentru a stabili dacă 
produsul este sau nu infestat, 
iar vineri, conform spuselor 
soției ciobanului, se vor afla 
rezultatele. Am încercat să-l 
găsim și pe furnizorul de

La Barbura, oamenii care s-au îmbolnăvit acuză (Foto: Traian Mânu)

brânză din satul Lunca, dar, 
din spusele soției sale, bărba
tul era la serviciu.
“Așteptăm rezultatele”

„Tot ce pot să vă spun e că 
nu ținem brânza lângă azotat 
și din același produs am mân
cat și noi, și alți localnici. Nu 
știu ce s-a putut întâmpla și

care este cauza îmbolnăvirii 
acestor persoane. Au venit cei 
ție la OPC, ne-au verificat și 
au luat probe din brânză și 
din saramura în care a stat 
brânza și urmează ca vineri 
să ne spună rezultatul ana
lizelor”, afirmă Dorica Dami
an, soția furnizorului de tele
mea.

Ajutor de [ 
la mineri I
Paroșenl (1J.) -
Minerii de la EM 
Paroșeni, Vulcan și 
Aninoasa vor pleca 
mâine la Bacău cu 
ajutoare strânse <in 
puținul lor pentru j 
sintstrații din Moldo
va. Din delegație fac 
parte mineri și ideri 
sindicali. „Mașini de 
spălat, aragazuri, len
jerie de pat, mâncare 
și donații de peste 
80 de milioane de lei 
s-au strâns deja. Mai 
mult, la două avan
suri și o chenzină, ț
minerii vor dana .dn « i 
salariile lor o parte ’
pentru sinistrați.
Toate acestea le vom 
duce noi, personal, 
din casă în casă", 
dedară Marian Hol
ban, vicepreședinte î 
ISMVJ.

Tornadă în județ
S 20 de minute de vi
jelie puternică și ploaie 
torențială au inundat 
municipiul Deva.

Deva (I.J.) - Tornada a în
conjurat întreg județul Hune
doara. Un prim bilanț arată 
zeci de copaci culcați la pă
mânt, acoperișuri distruse, 
mașini avariate, pivnițe inun
date și... multă panică. „Situa
ția se află sub control, declară 
secretarul general ăl Prefec
turii Hunedoara, Attila Dezsi. 
Furtuna a înconjurat întreg 
județul, însă mai mult a

doborât copaci și a luat țigla 
de pe case. Avem și orașe care 
au scăpat fără nici o „zgârie
tură”, cum sunt Bradul, Orăș- 
tia, Călanul și Hațegul. Acolo 
unde situația a necesitat, am 
trimis echipe care au remedi
at problemele în scurt timp, 
astfel încât circulația se poate 
face în condiții bune peste 
tot”. La Simeria a căzut 
cablul de televiziune, la Uri- 
cani șoseaua care traversează 
orașul a fost blocată, iar la 
Deva copacii căzuți au avari
at mai multe mașini. Mai 
multe localități nu au avut 
câteva ore curent electric.

„Inundație" de 
subvenții agricole

Deva (L.L.) - Producătorii agricoli care 
dețin până la cinci hectare de teren agri
col vor primi, începând cu 1 septembrie 
2005, un ajutor de 175 lei noi/ha pentru 
înființarea culturilor de toamnă. Conform 
datelor prezentate de directorul DADR 
Hunedoara, loan Simion, „suma reprezintă 
cumulul subvenției pentru motorină și pen
tru îngrășămite, pesticide și semințe. Din 
suma de 175 lei, 40 lei noi va fi alocată sub
venționării motorinei pentru agricultură**.  
Ajutorul va fi acordat sub formă de 
cupoane la sfârșitul lunii august.

Intervenție pompieri

Circulația rutieră s-a desfășurat anevoios (Foto: Traian Mânu)

Audieri în dosarul interlopilor
Deva (T.S.) - După aproape 

un an de la inițiere, procesul 
intentat grupării conduse de 
Spumă și Bibanu se află încă 
în faza de audieri. Astfel, ieri, 
la Pitești a avut loc audirea 
unui ilou lot de inculpați. De 
asemenea, a fost pusă în dis
cuție eliberarea condiționată, 
din lipsă de probe, a lui Adri
an Hărăstăsan zis „Adiță” a

lui Kadett și Marian. Ur
mătoarea prezentare în fața 
instanței va avea loc pe 5 sep
tembrie.

O altă serie de inculpați 
care așteaptă eliberarea, din 
motive medicale, sunt agentul 
Sorin Precup, ofițerul George 
Igna și fostul comandant al 
Poliției Municipiului Deva, 
Ioan David.

La această dată Sorin Pre
cup este internat la Institutul 
Mina Minovici din București 
unde i se fac o serie de analize 
care să stabilească dacă aces
ta poate suporta sau nu 
detenția. Asta deoarece, po
trivit dosarului medical al a- 
cestuia, Sorin Precup nu poa
te beneficia de un regim me
dical adecvat în închisoare.

Donație
Clopotiva (V.R.) - loan 

D. Gonano, de 91 de ani, 
din Clopotiva, a făcut o 
donație în favoarea sinis- 
traților. El a depus la 
BCR suma de 2 milioane 
lei, aproximativ valoarea 
veniturilor sale pe o lună. 
Bărbatul consideră că 
gestul său este minor față 
de tragedia sinistraților.

PiAERKA TA C0MTEAZÂ: Autorftâ/ite au ficut tot ce se putea pentru a-i ajuta pe cei inundați?
*444*444**444*44**4+4  J-*-*  J.W*  •» > < w < w < < j < w w * j j j j j j > a j j a j a < j * j v j

Nu. Mulți dintre ei 
au rămas fără 

nimic deasupra capu
lui, iar ajutoarele care 
le sunt trimise nu 
sunt bune de nimic. 
Chiar dacă din fața 
apei nu se poate fugi, 
autoritățile nu au 
acționat suficient de 
prompt.

Nu. Autoritățile ar 
fi putut să se 

implice mai mult, nu
doar prin intermediul 
mass-media. Să fie la
fața locului. S-a discu
tat foarte mult despre 
anticipate și prea 
puțin despre 
necazurile care s-au 
abătut peste țară.

Da. Oamenii sunt 
nemulțumiți, dar 

nici Dumnezeu nu 
mulțumește pe toată 
lumea. Din moment ce 
li s-a spus că urmează 
să vină viitura cred 
că ar fi trebuit să fie 
receptivi. Omul tre
buie să se mai ajute 
și singur!

Nu. Am auzit că au 
rămas foarte mulți 

oameni, timp de mai 
multe zile, fără mân
care și adăpost. Este 
inuman ca Parlamen
tul să discute numai 
despre anticipate și să 
nu le pese de nenoro
cirea celor care au 
rămas fără case.

Nu cred. Din ima
ginile prezentate 

la televizor nu reieșea 
că autoritățile sunt 
interesate de dezastrul 
din țară. Dacă auto
ritățile luau măsuri 
din timp, apele nu ar 
fi făcut un așa dezas
tru. Autoritățile sunt 
însă nepăsătoare.
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Calendar religios
20 iulie - Sf. Prooroc Hie Tesviteanul

Deva (V.R.) - Cel mai important prooroc 
din Vechiul Testament, Sfântul Ilie, marele 
făcător de minuni, a întors la credință 

poporul depărtat de 
Dumnezeu, a pedep
sit proorocii min
cinoși, a supus ploa
ia și seceta și s-a 
învrednicit să vor
bească cu Dumne
zeu pe muntele Ho- 
reb și cu Iisus Hris- 
tos pe muntele Ta
bor. Sfântul Ilie nu 
a cunoscut moar
tea, ci a fost ridicat

la cer în mod minunat. La sfârșitul vre
murilor va fi trimis pe pământ să pregă
tească venirea lui Hristos pentru Judecata 
de Apoi. Atunci va fi ucis de Antichrist. 
“Ilie era un om asemenea cu noi în slăbici
uni, dar când s-a rugat ca să nu plouă, n-a 
plouat trei ani și șase luni. Apoi, iarăși s-a 
rugat și cerul a dat ploaie și pământul a 
rodit roada sa”. (Iacov 5, 17-18)
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21 mart,-20 apr.

Contați pe ajutor financiar din afară. Cheltuiți cu plăcere 
pentru cei dragi, pentru dv sau pentru casă. Aflați o veste 
interesantă.

21 apr.-2O mai

TjpP' Sunteți pus în fața unor decizii importante de care poate 
SS" depinde o posibilă promovare în profesie. Nu neglijați latu

ra sentimentală.

21 mai-20 iun.

Energie electrică___________ ________ ■ ■________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan____________ ________________ _
Nu se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva.

Apă__________ ______ .________________ .
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

Soluția integramei din 
numărul precedent: P - 
CAL - I - GAZA - IACI
- SUPERMAN - ZA - 
ROI - RG - REA - SO - 
E - SES - AMPER - E - 
TIV - TR - Al - VIS - AN
- NF - OSC - O - 
BALON - AER - RUS - 
ZMEI - MIT - V - PU

WtJfMW IIWMt

Dispeeerart apă rece 22W87
STsptreeret apă calttâ '212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091

212725 '

Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD - . 214971

r

Niciodată n-ați fost o fire deschisă, dar acum aveți rețineri 
exagerate în mărturisirea sentimentelor față de persoana 
iubită.

21 iun.-20 iul.

încercați să iăsați o impresie bună prietenilor, persoanelor 
influente. Dacă o faceți pentru un avantaj material, nu veți 
avea câștig de cauză.

21 iul.-20aug.

Nervii ă pol bulversa ziua și nu puteți face ceea ce v-ați 
propus. Lipsa responsabilității față de un tânăr din familie 
vă aduce găuri în buget.

2l_aug.*SQ  ngt. ______ __ _ ....................

Primiți o aprobare sau bani, dar puțini. Partenerul de viață 
are o realizare de proporții. Felicitați-I și bucurați-vă pen
tru el.

' 21 sept.-20 oct. ■

1#
4b

I

Un prieten vă face o mare bucurie. O vizită neașteptată 
vă ajută să uitați grijile cotidiene. Aveți parte doar de 
vești bune.

21 oct.-20 nov.

Fiți fermi dar delicați. Deși aveți un plan, vă gândiți in primul 
rând la efectele lui asupra celorlalți. Dar asta se poate 
schimba.

21 nov.-20 dec.

Indiferent de vechio 
ocazia de a cunoașt

nea în relația de cuplu, azi dv aveți 
e o fațetă necunoscută a partenera-

lui, care vâ va uimi.

21 dec.-20 ian.

E posibil ca partenerul de suflet să aibă o problemă de 
Sănătate. Cei căsătoriți ar putea face un compromis, pen
tru liniștea familiei.

21 ian.-20 fefer.

Nu mai uvsgl $
fesiohal lucrurile inii 
de câștigat.

21 febr.-20 mart.

țe fa nimeni. Vă îndo^i și. de.qv. Pre
merg rău. Cu spontaneitate ați avea

i

Cu un dram de noroc reușiți să ieșiți din impasul financiar 
de acum Nu refuzați sfaturile primite, evitați pe viitor spe
culațiile.

11 uw»..... ..  miijniwii

1 TVR 1 ANTENA 1 I PRIMA
•
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750 Sub semnul soarelui 
7:15 Grădinile Italiei 
745 Gnd minute de cul

tură. Emisiune culturală
850 Portul 

0 miracolelor
950 Sănătate pentru toți 
930 Teleshopping 

10:00 Misteriosul 
0JoeDoe

11 50 Felidty 

11:55 Euro-dispecer 

1250 Destine secrete 
1350 Vorba lui Jlm 

1330 Desene animate: Chip
EJși Dale

1450 Jurnal. Sport Meteo 

1430 Teleshopping 
1500 Grădinile

El Italiei
1530SedLexl Realizator

Ion Mirea.
Coproducție MAI - TVR 

pentru TVR1 
1650 Conviețuiri 
16:55 Dincolo de hartă 

1730 Destine

0 secrete
1830 Vorba Iul Jim 
1900 Jurnalul TVR 1. Sport 

Meteo

2000 Frank Riva (polițist 
KjFranța, 2003). Partea 

a doua. Cu: Alain 

Delon, Jacques Perrin, 
Sophie von Kessel, 
Mireille Darc. Regia 

Patrick Jamain. După 25 • 
de ani de exil, polițistul 
Francois Rezzoni se 
întoarce la 

Paris, sub un nou 
hume - Frank Riva.

2150 Greul soarelui 
2200 Starhunter 
2300 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
2330 Miss World România 
2335 Prețul morții (dramă, 

HSUA, 1997). Raphael 
trăiește împreună cu 

soția și copiii într-o 
cocioabă, la marginea 
orașului.

140 Travelling circular
240 Ond minute de cultură 
WUl himdnl TUB UataA

700 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore 7 

9:15 Tânăr șl neliniștit Cu:
Ei Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 

Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

10:15 Destine răscumpărate 
. 11:15 Tu ești, tu câștigi I 

(reluare)
12:15 Zâmbete Intr-o pastilă 

13:00 Știrile ProTv
1345 Zâmbete într-o pastilă 
14:15 în căutarea fericirii

Iii (dramă, SUA 1996). 
Cu: Teri Polo, Corbin 

Bemsen, Reed Diamond, 
Erika Slezak, Eric Lutes 

1600 Tânăr și neliniștit Cu:

0 Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Beli, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

1700 Știrile ProTv. Vremea 

1745 Tu Qd, tu câștigll 
Emisiune de divertis

ment
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20:15 Păcatele nopții (thriller, 
O SUA, 1997). Cu: Valerie 

Bertinelli, Harry Hamlin, 
Karen Sillas, Martin Do
novan. Megan o'Malley 

cercetează cazul unui 
băiat dispărut din ora
șul Dear Lake. Ea este 

ajutată în investigații 
de șeful poliției locale, 
Mitch Hoit. Cei doi des
coperă că aproape toți 
locuitorii orașului ascund 

secrete întunecate
22:15 Vacanța Mare 
23*00  Știrile ProTv. Sport 
2345 Fastiane: Cursa vieții șl 

0 a morții, episodul 7.
Cu: Peter Facinelli, Bill 
Bellamy, Tiffani Thiessen 

150 Știrile Pro Tv 

250 renegatul (reluare) 
330 Păcatele nopții
13 (thriller, SUA 1997). 

Cu: Valerie Bertinelli, 
Ham/ Hamlin Ifaran Cil-

6:10 în gura presei (reluare) 

7:00 Oben/ator.
8:Q0 în gura presei 
9:00 America's Funniest 

Home Video
930 Anastasia 

‘i 1030 Concurs Interactiv 
\ 12:00 îngerul păzitor 
î 1300 Observator.

i 1345 Un om grăbit (comedie, 
H Franța, 1977)

1600 Observator. Sport. 

Meteo
16:45 Vivere - A trăi cu pasi- 

0 une. Ce însemnă să 
trăiești? Să lupți, să 
suferi, să pierzi, să 

câștigi... Dar dragostea 
adevărată triumfă întot
deauna. Un portret dul- 
ce-amărui al provinciei 
italiene, o realitate so
cială în care aspirațiile 

cele mai profunde ur
măresc îndeosebi senti
mentele, ingredientele 
principale ale serialului.

17:30 Anastasia
19:00 Observator. Sport. Me

teo. Cu: Alessandra Stoi- 
cescu și Lucian Mândruță

2030 Putere de foc (SF, SUA 

13 2002). Partea a doua.
Cu: Marguerite Moreau, 
Malcolm McDowell, 
Dennis Hopper, Danny 
Nucci. Charlie McGee 

este o tânără femeie 

ce posedă capacități 
pirochinetice, numai 
dacă se gândește, că 

și dă foc la tot ce o 
înconjoară.

2130 Don Juan del România.

Divertisment cu Jojo 
2230 Observator cu Letiția 

Zaharia 
23:30 Diverts: Felix și Otilea 

0:00 Limbo (dramă, SUA, 
H 1999). Cu: David 

Strathaim, Mary Eliza
beth Mastrantonio, 
Vanessa Martinez, Her- 
minio Ramos, Kris 
Kristofferson. Singurul 
lucru mai periculos 
dorât mnartaa octo

700 Jesus. Cu: Joaquin Fur- 

0 riel, Materna Solda, 
Agustina Lecouna

8:15 Culoarea păcatului

0 (reluare)
9:15 Mama vitregă

El (reluare) 
10:10 Anita 
12:15 Totul despre Camila

0 (reluare)
13:15 Valentina, grăsuța mea

0 frumoasă. Cu: Natalia 
Streignard, Juan Pablo 
Raba, Hilda Abrahamz, 
Flavio Caballero 

14:15 Legături de familie. Cu:
0Vera Fisher, Reynaldo 

Gianecchini
1530 Jesus. Cu: Joaquin Fur- 

. 0 riel, Materna Solda,
Agustina Lecouna, Lydia 

Lamaison 
1730 Poveștiri adevărate - 

emisiune cu povești 
reale despre viață, pre
zentată de Lucian Viziru 

18:10 Pariul Iubirii. Cu: Paty

0 Manterola, Juan Soler, 
Eric del Castillo, Roberto 
Palazueloz, Mbnica 
Sănchez

2030 Mama vitregă. Cu: Vic- 
Btoria Ruffo, Cesar Evora, 

Jaqueline Andere, 
Mauricio Aspe, Miguel 
Angel Biaggio, Eduardo 

Capetillo, Rene Casa- 
dos, Margarita Isabel, 
Ana Layevska

21:00 Anita. Cu: Ivonne Mon
Otero, Jorge Enrique 

Abello, Natalia 

Streignard, Marcelo 
Cezăn Elluz Peraza, 
Eduardo Serrano, Isabel 
Moreno, Jeannette Lehr

2350 Culoarea păcatului
04X) Legături de familie. Cu: 
0Vera Fisher, Reynaldo 

Gianecchini, Giovanna 
Antonelli, Julia Almeida, 
Regianne Alves

1:15 Pweștiri adevărate 
(reluare)

145 De trei ori femeie 
(reluare)

3*10  Cnnacn i afirm iroltlard

750 Sărută-mă, prostulel 

0 (reluare)
850 Teleshopping (reluare)
830 CeZar și tipar
950 Rebelii 

10:00 Tonomatul de 

vacanță. Transmisiune 
directă de la 

Mamaia. Emisiune 
de Cătălin Măruță 

1130 Clnd minute de culturii 
1145 Pasiuni 
1235 Euttxilspecer. 
1240 Staigate:

El SG: 1
1330 Teleshop! neț 
14:00 Sagwa, pisica 

siameză
14:30 Fiica

Boceanului 
1550 împreună

01h Europa 
16:00 Călătorii de 

suflet 
1635 Sabrina 
1750 Rebelii 
1850 Omul intre soft și moft 
1830 Minorități sub trei dic

taturi 
1950 Șotia Iul

0 Lorenzo 

2050 Dragul de Raymond în

Sdistribuție: Ray Romano, 
Patricia Heaton, Brad 
Garrett, Doris Roberts, 
Peter Boyle. Regia Philip 
Rosenthal 

2030 S Verdict Crimăl 
2130 Jurnalul Euronews pen

tru România 
2250 Jurnalul TVR 
22:15 Ultimul glonț (polițist,

H italia, 2003). Prima par
te. Cu: Giulio Scarpati, 
Carlo Cecchi, Lavinia 
Guglieman. Regia 
Michele Soavi.

ChOO American) Gothic.
EfEpisodul 9. Cu: Brenda 

Bakke, Lucas Black, 
Gaiy Cole, John Mese 

050 Două roti 
135 Dragul de Raymond în

^distribuție: Ray Romano, 
Patricia Heaton, Brad 
Garrett Doris Roberts, 
Peter Bovle. Reoia Philin

750 Teleshoplng

730 News

0Radlo
7:55 Sport 

cu Florentina
850 Teleshoplng
830 Sunset

0Beach
930 Dragoste

0și putere 
1030Kensky 

Show 

11:25 CLIPART 

1130 Monica 
1230 Teleshopping 

1350 Bani 

13:50 Teleshopping 

14:25 Sunset

0Beadt
15:20 Focus Cu: Anca Dinu 
15:25 Dragoste

0și putere
16:15 Jake 2.0 

1750 News

0Rado
1730 Cash

0Taxi
1850 Focus. Sport. Meteo. 

Cu: Cristina Jopescu 

1950 Documentar 

20:00 Atracție astrală (come
ta! die, SUA 1992). Cu: 

Teri Garr, Jeffrey Jones, 
Jon Lovitz. Regia: Greg 

Beeman. Pe cea mai 
îndepărtată planetă din 
Galaxie, vicleanul împă
rat Tod, cel care l-a de
tronat pe bunul împărat 
Raff, se pregătește să dis
trugă Pământul. 
Aruncându-șl privirea 
prin telescop, împăratul 
descoperă pe Terra o 

soție, mamă și 
gospodină perfectă, 
Marge Nelson, pe care 

0 aduce, cu tot cu soț, 
pe planeta sa

2250 Cash Taxi
22:30 Trăsniți în NAT.O. 
2350 Focus Plus. Cu: Silvia 

Ticula
2345 Jake 2.0 

045 Gulness - Lumea recor
durilor

6:00 Phenomenon (dramă, 
0SUA, 1996).

8:00 Joey. Episodul 22 -
13 Joey și tentația 

8:25 Ce zi feridtăl (come
die, Danemarca, 2004).

H 10:05 Pe platourile de 
fifrnare. Episodul 29 

10:40 Pirații din Caraibe:
13 Blestemul Periei Negre 

(aventuri, SUA 2003). 
Cu:Johnny Depp 

13:00 Misterul libelulei (SF, 
0SUA 2002).

1440 Vedete la Hollywood: 

S Sandra Bullock
15:05 Vremuri fericite (dramă,

O China, 2001). Cu: Dong Jie 

16:50 Concert Phil Collins:
13 The First Farewell Tour

i 18:25 Vinerea trăsnită (come-
13 die, SUA, 2003).

< 2050 Radio (dramă, SUA 

Q 2003). Cu: Cuba Good
ing Jr., Ed Hanis 

2250 Apocalipsa (horror,
H SUA 1999). Cu: Arnold 

Schwarzenegger 
050 Piratii din Caraibe:
H Blestemul Periei Negre 

(aventuri, SUA, 2003). 
Cu:Johnny Depp 

2:20 Pisdna (suspans,
H Franța, 2003).

4:05 Gomez și Tavares
W (acțiune, Franța, 2003)

10.00 Mega-războaie 
11.00 Natura în stare brută 

1250 Vânătorii de mituri 
13.00 Superlative 

14.00 Un pas mai departe 
1430 Mașinării masive 
15.00 în culisele producției 

Războiului Stelelor 

16.00 Mega-războaie cu fiare 
vechi

17.00 Motociclete americane 

18.00 Mașini de viteză 
1950 Tehnologie extremă 

; United-Middlesbourțfi 1550 Știr- ; 2050 Aventuri la pescuit cu 

ile Tv Sport 1630 Fotbal Super Rex Hunter
' Spania: Real Madrid - Albacete ; 2030 Cu undița la drum 
; 1830 Știrile TvSport 1900 Joari 21.00 Enigma văzduhurilor, 

de varânță 2100 Știrile Tv Sport Partea 3

21AO Fnlhsl*  TmfaJ TIM*  Ilium- , 22OO Dol/olatîi inr/iietnala

0950 Știrile TV Sport 0930 Fot
bal Spania: Atletico - Mallorca 
1050 Știrile TvSport 10:15 Fotbal 
Spania: Atietico - Mallorca 1150 
Știile Tv Sport 1120 Hantfoal mas
culin: HCM Minaur Baia Mare - 
HCM Constanța 1250 Știrile Tv 
Sport 12:15 Handbal masculin: 
HCM Minaur Baia Mare - HCM 
Constanța 1350 Știrile Tv Sport 
13:10 Campionatul German de 
tuisme 1400 Știrile Tv Sport 14>*1 0 
Fotbal: Bătălia pentru Anglia: Man. 

; United-Middlesbour^i 1550Știr-

0630-07.00 Observator - 
Deva (r) 

16.30-1645 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dent

18.30-18.45 Știrile ONE IV 

Deva
1845-20.00 Emisiuni infor

mative

12.15 Cu inima deschisă 

(dramă. Canada, 2004)
14.00 Fiicele lui McLeod 

1445 Drumul spre casă 

(dramă, SUA, 1991)
1630 Du-te spre lumină 

(dramă, SUA, 1988)
18.15 Mânzul (dramă, Statele 

Unite ale Americii, 
2005)

20.00 Fiicele lui McLeod 
21.00 Secretele familiei Beli 

(dramă, SUA, 1994)
22.45 Jordan (s)
2345 O femeie dificilă 

(dramă, Australia, 
1998)

09.00 în culisele producției 

Războiului Stelelor
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• Privatizare. OU privind privatizarea cabi
netelor medicale stârnește protestul docto
rilor, nemulțumiți de condițiile în care statul 
vrea să le vândă cabinetele. Au dreptul să 
cumpere spații medicii, dentiștii, biologii, 
biochimiștii etc. (IJ.)

• Farmacii. Farmaciile se pot înființa mai 
ușor datorită faptului că M. S. a relaxat con
dițiile de înființare a acestora în orașe. Ast
fel, în Deva va putea fi înființată o farmacie 
la 3.000 de locuitori față de 4.000 cât era 
până acum. (IJ.)

Banii pe dividende
Deva (C.P.) - SIF Banat Crișana va Începe 

In perioada imediat următoare plata divi
dendelor pentru anul 2004, dividendul brut 
pe acțiune fiind de 500 de lei vechi. Vor be
neficia de dividende cei Înscriși In registrul 
acționarilor la sfârșitul zilei de 10 mai 2005. 
Pentru acționarii persoane fizice, domicili- 
ați In România, ce dețin Intre 100 și 5.000 
de acțiuni, plata sumelor se va face prin 
mandat poștal, expediat la adresa din Re
gistrul Acționarilor, in această categorie de 
plată fiind incluși acționarii care nu au 
cerut achitarea dividendelor printr-o altă 
modalitate de plată și au Încasat dividen
dele cuvenite pentru anii precedenți.
Virament in bancă

Pentru acționarii persoane juridice cu 
peste 5.000 de acțiuni, plata se face prin 
virarea sumelor în conturile deschise la 
bănci autorizate pe teritoriul României, în 
baza solicitărilor și a datelor primite de la 
respectivii acționari. Plata prin virament 
bancar se va efectua și în cazul acționarilor 
persoane fizice ce au sub 5.000 de acțiuni, 
care au solicitat acest lucru până pe 11 iulie 
2005.

I Mașinile
I de tuns

U gazonul, 
motounelte de 
tuns gardul viu

BK și motocosi- 
toarele sunt tot 
mai căutate 
pentru că ușu-

MKrează munca în
1 Uf gospodărie.
' Ap,, Magazinele de 
ruHK specialitate din 

Deva vin cu o 
ofertă bogată 
pentru toate 
buzunarele. Cea 
mai importantă 
cahtate a aces- 
tor produse este 

MS| că sunt ușor de 
BBl utilizat și sunt 
UHț performante.

(Foto: T. Mânu)

Prețurile sunt luate de... ape!
M Pe motiv de lucru e valabil și pentru fruc- mi-au distrus recolta, în timp aduna. De aceea am mărimărit

inundații, prețurile 
legumelor și fructelor 
au luat-o razna!

te. Mai ales pentru cele autoh
tone, care au ajuns să coste 
cât cele aduse din Grecia sau 
Turcia.

ce acasă, ai mei, se ocupau de prețurile. în caz contrar, nu 
strângerea ei. Ieri, m-au sunat 
și mi-au spus că nu mai au ce

mă aleg cu nimic”, susține 
agricultorul.

Crescătorii de animale cu păr sau pene 
pot găsi in farmaciile veterinare medicamente 
si concentrate. (Foto: Traian Mânu)

Tiberiu Stroia________________
tlberlu.strolacinformmadia.ro

Deva - în numai câteva zile -

Motivul este foarte simplu: 
inundațiile. Sau pur și simplu 
e vorba de ploile care nu mai 
contenesc și care au distrus 
culturile autohtone de legume

prețurile la legumele și fruc
tele din piețele hunedorene 
au explodat. Astfel, roșiile au 
ajuns de la 15.000 la 30.000 de 
lei kilogramul, varza a trecut 
ușor bariera celor 25.000 de 
lei, iar cartofii și castraveții 
au urmat același trend ascen
dent.

Adică pot fi achiziționați la 
prețuri cuprinse între 15.000 
și 25.000 de lei kilogramul. 
Tocmai în perioada în care, 
fiecare hunedorean aștepta 
ieftinirea acestora! Același

și fructe.
“Este sfârșitul lumii!”

„Am avut aproape cinci 
hectare de roșii, susține Ioana 
Vlasea, din Roșiile. Jumătate 
nu le mai pot recolta. Asta 
pentru că ploile mi-au stricat 
toată recolta. Astfel, sunt obli
gată să cresc prețul legumelor 
pentru a-mi scoate și eu chel
tuiala cu pământul”, spune 
Ioana Vlasea. “Este sfârșitul 
lumii”, spune Virgil Cristea, 
din Gorj. Pur și simplu, apele Legumele se vând cu prețuri majorate în piețele hunedorene

Contractele în străinătate
Deva (C.P.) - Hunedorenii care doresc să 

plece la muncă în străinătate prin inter
mediul firmelor de intermediere a forței de 
muncă trebuie să fie precauți în privința 
documentelor pe care le semnează. De aceea 
orice înscris trebuie citit cu atenție înainte 
de a fi semnat. Acest lucru nu trebuie făcut 
decât In momentul în care aveți siguranța 
ca ați înțeles clar sensul fiecărei clauze, 
când încheiați un contract de muncă pen
tru străinătate. Nu achitați integral tarifele 
de mediere, ci negociați posibilitatea 
achitării lui în tranșe, pentru a vă limita 
eventualele pierderi, în cazul în care con
tractul nu se finalizează. Insistați ca o copie 
a contractului de muncă să fie întocmită și 
în limba română.

Fault la tehnologia
■ IMM-urile ce ino
vează și folosesc teh
nologia informațională 
sunt sub nivelul UE.

ItlA JURCONE_______________________
lni.jurcoMfln1orrtiniedli.ro

Deva - în ultimii trei ani se 
constată o accelerare notabilă 
a proceselor de informatizare 
și inovare în IMM-uri, însă 
situația lor se prezintă sub 
nivelul mediu UE, precizează 
Ofelia Arghirescu, director 
executiv CRIPMM Hunedoa
ra. Pentru recuperarea deca
lajelor rămâne o singură solu

ție: aceea de accesare a pro
gramelor de consultanță, asis
tență și training.

Toate acestea au făcut parte 
dintr-un sondaj realizat de 
reprezentanții Consiliului cu 
scopul de a identifica princi
palele dificultăți din activi
tatea IMM-urilor și căile ma
jore de a consolida acest sec
tor. „Sondajul nostru s-a rea
lizat pe un eșantion de 1399 
IMM-uri - micro, mici și mij
locii - care activează în în
treaga economie, din toate ca
tegoriile de vârstă și din toate 
cele opt regiuni de dezvoltare, 
fiind considerat reprezentativ 
pentru obiectivele cercetării

IMM
și pentru sectorul IMM. Pe 
sectorul investiții, a rezultat 
faptul că ponderea cea mai 
mare o dețin firmele care nu 
au alocat nici un procent din 
investiții inovării (24,72%). 
Mai mult, 22,44% dintre firme 
nu au făcut eforturi de 
înnoire în ultimul an, 81,90% 
dintre firme au în dotare 
computere și 64,16% acce
sează Internetul. Aceasta do
vedește faptul că, față de UE, 
stăm sub medie”, declară 
Arghirescu.

Sondajul efectuat pe cele 
1.399 de întreprinderi mici și 
mijlocii s-a desfășurat în pe
rioada martie - mai 2005.

CONSUMCOOP 
GEOAGIU
închiriază 
brutărie în 

stare de 
funcționare, cu 
toate dotările, 

consumuri 
contorizate. 

Informații la sediul 
Cooperativei din 
Calea Romanilor 

nr. 158 sau la tel. 
0254/248.538 sau 

0723/350.504.

ta Mere (ietocț|(%)

RECLAMĂ

1. SNPPETROM 0,4700 +2,84
2. SF1 BANAT-CR1ȘANA 1,4000 4-1,45
3. IM________________0,7850 4-1,95
4. BRD suspendat
5. IMPACT 0,4160 -0,72
6. AZOMUREȘ 0,21 SO -2,71
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,6800 4-1,59
8. ROMPETROL 

RAFINARE 0VK)
0,0805 +0,74

9. HABER 03100 4-2,90
10. 8CDWATKA 0/4860 +0,21
ll.DECEflAl 0,0087 <40
Rubrică realizat* de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter Glugi QUASAR), tel,: 221277.

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 20 iulie 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 3,5632 2,9711 5,1779

Cursul valutar practicat dfe băncile din Deva
Valută euro dolar liră sterlină

C V C V C V
BancPost 3,5400 3,5850 2,9450 2,9900 5,1300 5,2300 |
BRD 3,5195 3,5995 2,9150 3.0030 5,0810 5,2400
Banca Transilv. 3,5300 3,5800 2,9458 2,9958 5,1256 5,1991
Raiffeisen Bank 3,5100 3,5900 2,9100 3,0000 5,0700 5,2300

Cursul valutar practicat de casele de schimb va lutar din Deva
Star Exchange 3,5250 3,5550 2,9300 2,9600 5,0000 5,2500
Herdan Exchange 3,5300 3,5500 2,9300 2,9600

tlberlu.strolacinformmadia.ro
lni.jurcoMfln1orrtiniedli.ro
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• Amenzi. în ultimele 48 de ore, polițiștii 
hunedoreni au aplicat 138 amenzi la legea 
circulației, din care 6 la regimul de viteză și 
au ridicat în vederea suspendării 5 permise 
de conducere. Valoarea totală a amenzilor 
aplicate a fost de. 15.149.lei (grei). (M.T.)

• Distrugere. Emil S., de 41 de ani, din 
județul Alba, fără antecedente penale, a lo
vit cu o autoutilitară bariera din Lunca Mo
ților, distrugând-o. Prejudiciul în valoare de 
848,6 lei (grei) nu a fost recuperat, iar băr
batul este cercetat pentru comiterea infracți
unii de distrugere și semnalizare falsă. (M.T.)

• Accident. Pe strada N. Titulescu, din Vul
can, conducătorul unei autoutilitare marca 
Dacia 1305, Neculai M., de 49 de ani, din 
Petrila, l-a accidentat ușor pe biciclistul 
Stelian M., de 17 ani, din Vulcan, care a tra
versat strada neregulamentar. (M.T.)

Un fleac... N-au 
îndiguit!
Tiber iu Sțroia____________
tiberiu.stroia@lnfornimedia.ro

Cine s-ar fi gândit prin '90, când țara 

colcăia de teroriști îmbrăcați în haine de 
securiști, că o să treacă 15 ani și n-o să 
apucăm să știm cine-a tras în noi ar fi fost, 
cu siguranță, ars cu țigara de tătiicul Iliescu. 
Și aruncat în scrumiera trădătorilor de neam 
și de țară, încă neinventată pe-atunci de tri
bunul Vadim.
Aceeași problemă, de data asta, fără gloanțe- 
n cap, dar cu apa-n gură, bântuie România 
anilor 2005. Când țăranul ăla neșcolit se 
vede obligat să-și înghită propriul rahat adus 
în casă de viitura de prin Moldova sau Olte
nia. Și când oamenii mor, fără a ști cine i-a 
înecat, dar înjurându-i pe ăia de la îndiguire. 
Care au făcut digurile, în așa fel încât banii 
să se scurgă în conturile ta, iar apele în 
curtea cetățeanului,' Ăla fraîeru' plăfito de 
taxe și impozite.

Și cine a făcut digurile? Păi, PSD-ul, fraților! 

Și cine are vila-n deal? Toți mahării partidului 
condus de bunicuța. Și când vor răspunde 
mâncătorii de buget pentru faptele lor? Pro
babil că niciodată. între timp, poporul, de 
toate răbdător, așteaptă binevoitor următorul 
dezastru. Un cutremur sau o alunecare de 
teren. Că de apă suntem sătui.

Nu demisionează!
București (D.I.) - Primul-ministru Călin 

Popescu Tăriceanu a anunțat că iu va mai 
demisiona. Premierul a arătat că prioritatea 
actuală a autorităților este reconstrucția țării 
și sprijinirea populației afectate de inundații. 
„Natura dezlănțuită a lovit cu o furie fără 
precedent poporul și așa greu încercat de 
jocul politicienilor. Nu este momentul aban
donului, un conducător curajos nu-și aban
donează poporul la greu”, a spus Tăriceanu 
după întoarcerea de la Bruxelles, precizând 
că Alianța PNL-PD este solidară cu gestul 
său. Potrivit premierului, intenția de orga
nizare a alegerilor anticipate a fost deter
minată de necesitatea unei majorități con
fortabile în Parlament pentru adoptarea 
legilor necesare integrării europene.

Prefectura Județului Hunedoara:
Dezsi Attila, secretar general începând cu ora 10.00

Consiliul Județean Hunedoara!
Mircea Moloț, președinte___________ 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean:
Lt. colonel Robert lulia Viță, șef stat major 10.00-14.00 

Primăria Municipiului Deva:
Mircia Muntean, primar________________ 09.00-12.00

Primăria Municipiului Orățtie:
Teodor Iordan, secretar_______________________ 09.00-11.00

Primăria Municipiului Brad:
Florin Cazacu, primar, începând cu ora 09.00

Pofida MunteipiuM Deva:
Nu are program de audiențe__________________________________

Primăria Mmtelpiului Hunedoara:
Aurel Buqnariu, secretar___________ începând cu ora 09.00

Poliția Municipiului Hunedoara:
Comisar-șef Adrian Filer, adjunct al șefului Poliției Munici- 

piului Hunedoara_________________________________ 12.00-14.00

Poliția Municipiului Petroșani:
Comisar-șef Florin Nicolae, șeful Poliției Municipiului 

Petroșani 10.00-12.00-
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ss®
Campania 

f de dezmsecție 
I și deratizare a 
| început în 
K municipiul r Deva, în par- 
L curl și zone 
R verzi. Personal i specializat 
a aparținând 
f firmelor de pro- 
[ fii pregătește 
| echipamentele 
' și soluțiile 

chimice nece
sare pentru 
efectuarea aces
tor lucrări.
Sunt vizate atât 
insectele, cât și 
rozătoarele.
(Fota: Traian Manei)

Vom avea rampă ecologică?
■ Primăria nu a partici
pat la acțiune și nu a 
eliberat autorizația de 
construcție.
Daniel I. Iancu_______________
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - Firma TIPS Deva, 
cea care a obținut în 2001 o 
asociere cu Primăria Munici
piului Deva pentru constru
irea unei rampe ecologice, a 
inaugurat ieri șantierul situ
at în vecinătatea localității 
Sântuhalm. La acțiune âu par
ticipat reprezentanții TIPS, ai 
societății investitoare UEG

Probleme la 
Geoagiu

Geoagiu (D.I.) - Primăria 
Geoagiu este îngrijorată de 
faptul că nu există fondurile 
necesare pentru racordarea a 
zece locuințe de rromi la re
țeaua de energie electrică. Su
ma necesară investiției se ri
dică la aproximativ 600 de mi
lioane de lei, bani pe care bu
getul local nu poate să-i su
porte. Primăria a pus la dis
poziția celor interesați terenul, 
a suportat costul proiectelor, 
al avizelor și autorizațiilor ne
cesare și a asigurat produsele 
balastiere și mijloacele de 
transport. Forța de muncă a 
fost asigurată de către comu
nitatea de rromi, iar cărămida 
s-a confecționat pe un teren 
pus la dispoziție de către Pri
mărie. Din păcate lucrurile s- 
au oprit aici, deoarece Electri
ca cere bani pentru o racorda
re ce va intra ulterior în patri
moniul ei.

Propunere
București (D.I.) - Cinci 

deputați PSD au depus un 
proiect de act normativ ce 
prevede despăgubirea produ
cătorilor agricoli ale căror 
culturi au fost calamitate, 
precum și a celor care, în ur
ma inundațiilor, și-au pierdut 
animalele. Astfel, pentru pro
ducătorii cu suprafețe de 
până la cinci hectare de teren 
afectate, neasigurate, proiec
tul de lege prevede distri
buirea, de la rezerva de stat, 
a 300 de kilograme de cereale 
pe hectar calamitat.

Pentru animalele pierdute 
ca urmare a inundațiilor, par
lamentarii PSD propun o des
păgubire echivalentă cu 75% 
din cuantumul acordat de 
societățile naționale de asi-

din Austria și ai Agenției 
pentru Protecția Mediului Hu
nedoara. Deși partener, cu 20 
la sută din acțiuni, Primăria 
Deva nu a fost prezentă. „Deși 
au promis că vor veni, cei de 
la Primărie au motivat în 
ultimul moment că trebuie să 
primească o delegație din 
străinătate și nu mai pot par
ticipa. în plus au refuzat să 
ne elibereze autorizația de 
construcție, cu toate că erau 
direct interesați să o facă”, au 
declarat reprezentanți ai fir
mei TIPS Deva. Rampa ecolo
gică este prima de acest gen 
din județ,, valoarea investiției 
ce urmează a fi finalizată în

S-a tăiat panglica ■ (Foto: Daniel i. lancu)

2006 ridicându-se la 10 mi
lioane de euro, obiectivul ur
mând a fi exploatat pe a pe
rioadă, de- 20 de ( anL-„Șrin 
construirea acestei rampe

ecologice ne vom alinia la 
normele Uniunii Europene în 
ceea ce privește mediul”, au 
mai precizat reprezentanții 
TIPS.

COWSW 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 clienților 
pentru credite mai mari de 5000 euro sau 20.000 RON, la 
UniCredit te bucuri de multe alte avantaje!

Poți obține până la 5000 euro, 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.

i
Cu CREDINSTANT, creditul pentru nevoi personale de la banca 
UniCredit, visele ți se pot îndeplini mai repede decât te aștepți.

F............
€1,000 €3.000 €5,000 €7,000

€10.00o1

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
J

3» UniCredit Romania
Banca adaptabilă
www.unicredit.ro

mailto:tiberiu.stroia@lnfornimedia.ro
mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
http://www.unicredit.ro


Jiul a pierdut în Ungaria

• Revenire. Gabi Apetri, fostul vârf al Jiului
yj Petroșani, a revenit asupra deciziei sale de a 
•vi renunța la fotbal. El a făcut această 

declarație după ce a primit un telefon de la 
Alin Simota, patronul echipei, care i-a pro
pus să revină în lot și să se deplaseze în' 
cantonamentul din Ungaria, unde se află 
echipa. (V.N.)

• Memoriu respins. Comisia de Apel din 
cadrul Federației Române de Fotbal a respins 
ieri memoriul în cazul Mirel Rădoi. Stelistul 
contestă sancțiunea de patru etape sus
pendare și amenda de 1350 acordată. 
Apelul a fost respins în unanimitate de 
comisie, iar hotărârea este definitivă. (V.N.)

• Supercupa României. Meciul dintre 
Steaua și Dinamo contând pentru Supercupa 
României la fotbal, ediția 2005, se va juca 
pe stadionul Cotroceni, pe 31 iulie. Biletele - 
de intrare vor fi puse în vânzare la casele de 
bilete ale stadioanelor celor două echipe 
începând cu 27 iulie. (V.N.)

■ Cu toate că a pier
dut prima partidă, 
antrenorul lonuț Chirilă 
este mulțumit.

Valentin Neagu
vale nt i n. nea gu el trformmedl aj o

i
Tiszujvaros - Primul joc 

disputat în cantonamentul 
din Ungaria a coincis și cu 
prima înfrângere a Jiului de 
când lonuț Chirilă este antre
nor. Minerii au întâlnit e- 
chipa de primă ligă, Diosgyor 
Miskolc, în fața căreia a pier
dut cu scorul de 2-1. Cu toate 
acestea, antrenorul s-a arătat 
mulțumit de prestația elevilor 
săi. El a declarat:

„Am dominat jocul la capi
tolul posesie și agresivitate. 
Sunt mulțumit de ceea ce au 
făcut fotbaliștii mei. Pot să 
spun că am văzut la lucru 
majoritatea fotbaliștilor și m- 
am edificat asupra abilităților 
tehnico-tactice și inteligenței 
lor pe teren”.

Chirilă a precizat că în cele 
trei meciuri care au, mai

r

Ciclistul 
ceh Ondrej 
Sosenka a sta
bilit ieri pe 
velodromul 
din Moscova 
un nou 
record mondi
al. El a reușit 
o viteză de 
49,7 km/h, 
față de vechi
ul record 
deținut de 
englezul 
Chris Bor- 
tsan’ de 49,4 < 
km/h.

. (Foto: EPA)

„Sub influenta prafurilor?

ri

■ Mai mulți internațio
nali ai „generației de 
aur" sunt nemulțumiți 
de afirmațiile lui Mutu.

Valentin Neagu
valentin, neagu 0infarmmedla.ro

București - Fostul inter
național Ion Vlădoiu a decla
rat ieri că Adrian Mutu era 
sub influența „prafurilor” a- 
tunci când a spus că nu ar 
numi echipa care s-a calificat 
în sferturile de finală ale CM 
1994 „generația de aur,” pen
tru că nu a câștigat nici o 
medalie de aur. „Cred că era 
sub influența prafurilor când 
a vorbit despre noi așa, de

Pe stadionul din Petroșani se așteaptă montarea celor 7000 de scaune (Foto: Traian Mânu)

rămas de disputat vrea să-i 
depisteze pe acei fotbaliști 
polivalenți care să se ridice la 
nivelul cerințelor impuse de 
el. Noul antrenor al Jiului 
dorește în lot jucători cu o 

unde să știu eu ce are el cu 
«generația de aur»? De fapt, 
nici nu mă interesează ce 
declară Mutu și nu mă intere
sează nici el ca persoană. 
Cine e Mutu până la urmă? 
Exemplul cel mai elocvent 
este dat de faptele lui. Eu cred 
că-1 băgăm prea mult în 
seamă”. Pentru mine e inexis
tent, ca și pentru restul com- 
ponenților echipei naționale 
din '94. E un zero barat”, a 
afirmat Vlădoiu.

Fostul mijlocaș la închidere 
al primei reprezentative de la 
CM din 1994, lonuț Lupescu, 
crede că Adrian Mutu are pro
bleme psihice. „E vorba de 
ceva, sus, aici, la cap, de o de
reglare la cap. Dar eu am 

tehnică deosebită în regim de 
viteză.

Despre sistemul de joc pe 
care îl va folosi în viitorul 
campionat, Chirilă a precizat: 
„Nu am un sistem de joc pe 

lucruri mai importante de 
făcut decât să comentez ce 
spune Adrian Mutu. Asta e 
declarația mea, mai multe nu 
vreau să spun”, a menționat 
Lupescu. Portarul Florin Pru- 
nea consideră că Adrian 
Mutu este frustrat, dar pre
cizează că este de înțeles pre
siunea care apasă pe umerii 
actualilor componenți ai 
echipei naționale. „Are drep
tate când spune că nu am 
câștigat nici o medalie de am*  
și că n-ar trebui să ne numim 
de aur. Cred că se simte frus
trat, există o mare presiune 
pe el și pe restul jucătorilor 
din naționala de azi. Dar el 
jucând la o echipă ca Juven
tus ar trebui să reziste”.

care să-l folosesc pe tot par
cursul unei partide. Eu 
schimb așezarea în teren în 
funcție de evoluția adversaru
lui, precum și de ceea ce fac 
jucătorii mei în teren”. •

Adrian Mutu

Aproape 500 de cartonașe!
Deva (V.N.) - Și în Campionatul Județean 

de Fotbal indisciplina este de multe ori la ea 
acasă. Să nu uităm că mulți jucători și 
echipe din acest eșalon au fost drastic sanc
ționate pentru acte care nu ar trebui să se 
întâmple pe terenurile de fotbal. Iată și un 
clasament din acest punct de vedere, cla
sament în care Casino Ilia este pe primul loc.

ETAPA I 10.09/05
Tomis Constanța - HC Dunărea Brăila 

HCM Roman - Oltchim Rm. Vâlcea 

CSM Cetate Deva - Rulmentul Brașov 

CSM Sibiu - Univ. Jolidon Cluj____________
HC Selmont Baia Mare - Silcotub Zalău 

HCF Piatra Neamț - Astral Poșta Câlnău 

HC Oțelul Galați - Rapid CFR București

ETAPA a V-a 01.10/05
CSM Cetate Deva - HC Dunărea Brăila 

CSM Sibiu - HCM Roman_____________________

HC Selmont Baia Mare - Tomis Constanța 

HCF Piatra Neamț - Oltchim Rm. Vâlcea 

HC Oțelul Galați - Rulmentul Brașov 

Rapid CFR București - Univ. Jolidon Cluj 

Astral Poșta Câlnău - Silcotub Zalău

ETAPA a IX-a 29.10/05
HC Selmont Baia Mare - HC Dunărea Brăila 

HCF Piatra Neamț - CSM Sibiu________________

HC Oțelul Galați - CSM Cetate Deva_________

Rapid CFR București - HCM Roman___________

Astral Poșta Câlnău - Tomis Constanța 

Silcotub Zalău - Oltchim Rm. Vâlcea_________

Univ. Jolidon Cluj - Rulmentul Brașov

Echipa Galbene Roși! Suma-mil. lei

dat în seaomi trecut în Campionatul Județean 448 

de cartonașe galbene și 45 roșii, deci un total de 

aproape 500 de cartonașe pentru care s-au plătit 

29,9 milioane de lei.

1. Unirea Zam 16 6 1,4

2. Știința 31 1,6

3. Gloria Bretea 31 1 1,6
4. Streiul Simeria 33 1 1,7

5. Goanță Ghețari 32 2 1,8

6. Cerna Lunca C. 34 : /■/"2-./': 1.9

7, Viitorul Păc ișa 32 5 2,1

8. Sîritămăriii 0. 39 3 f 2,2

9. CFR Marmosim 49 1 2,5
10. Zarandul Cr. ' 45 7 //// 2,9
11. Victoria -Dobra 43 10 3,1
12. Casino Ilia 61 8 3,8
După cum lesne se poate olbserva arbitrii au acor-

ETAPA a ll-a 17.09/05
HC Dunărea Brăila - Rapid CFR București 

Astral Poșta Câlnău - HC Oțelul Galați
Silcotub Zalău - HCF Piatra Neamț__________

Univ. Jolidon Cluj - Selmont Baia Mare 

Rulmentul Brașov - CSM Sibiu________________

Oltchim Rm. Vâlcea - CSM Cetate Deva 

Tomis Constanța - HCM Roman

ETAPA a lll-a 21.09/05
HCM Roman - HC Dunărea Brăila___________

CSM Cetate Deva - Tomis Constanța
CSM Sibiu - Oltchim Rm. Vâlcea_____________

HC Selmont Baia Mare - Rulmentul Brașov 

HCF Piatra Neamț - Univ. Jolidon Cluj

HC Oțelul Galați - Silcotub Zalău_________

Rapid CFR București - Astral Poșta Câlnău

ETAPA a V!-a 05.10/05
HC Dunărea Brăila - Silcotub Zalău___________________

Univ. Jplidon Cluj - Astral Poșta Câlnău______________
Rulmentul Brașov - Rapid CFR București)____________

Oltchim Rm. Vâlcea - HC Oțelul Galați_______________

Tomis Constanța - HCF Piatra Neamț________________

HCM Roman - HC Selmont Baia Mare_______________

CSM Cetate Deva - CSM Sibiu

ETAPA a VU-a 22.10/05
CSM Sibiu - HC Dunărea Brăila________________________

HC Selmont Baia Mare - CSM Cetate Deva_________
HCF Piatra Neamț - HCM Roman_____________________

HC Oțelul Galați - Tomis Constanța__________________

Rapid CFR București - Oltchim Rm. Vâlcea__________

Astral Poșta Câlnău - Rulmentul Brașov____________

Silcotub Zalău - Univ. Jolidon Cluj

ETAPA a X-a 07.01/06
HC Dunărea Brăila - Rulmentul Brașov

Oltchim Rm. Vâlcea - Univ. Jolidon Cluj

Tomis Constanța - Silcotub Zalău _________

HCM Roman - Astral Poșta Câlnău___________

CSM Cetate Deva - Rapid CFR București
CSM Sibiu - HC Oțelul Galați__________________

HC Selmont Baia Mare - HCF Piatra Neamț

ETAPA a Xl-a 14.01/06
HCF Piatra Neamț - HC Dunărea Brăila

HC Oțelul Galați - HC Selmont Baia Mare

Rapid CFR București - CSM Sibiu_____________

Astral Poșta Câlnău - CSM Cetate Deva

Silcotub Zalău - HCM Roman_________________

Univ. Jolidon Cluj - Tomis Constanța________
Rulmentul Brașov - Oltțhim Rm. Vâlcea

ETAPA a IV-a 24.09/05
HC Dunărea Brăila - Astral Poșta Câlnău

Silcotub Zalău - Rapid CFR București

ETAPA a Vlll-a 26.10/05
HC Dunărea Brăila - Univ. Jolidon Cluj

ETAPA a Xil-a 21.01/06
HC Dunărea Brăila - Oltchim Rm. Vâlcea

Univ. Jolidon Cluj - HC

Rulmentul Brașov - HCF Piatra Neamț_________

Oltchim Rm. Vâlcea - HC Selmont Baia Mare

Tomis - CSM Sibiu

HCM Roman - CSM Cetate Deva

Rulmentul - Silcotub Zalău

Oltchim Rm. Vâlcea - Astral Poșta Câlnău 

Tomis Constanța - Rapid <FR București 

HCM Roman - HC Oțelul Galați

Tomis Constanța - Rulmentul Brașov

HCM Roman - Univ. Jolidon Cluj

CSM Cetate Deva - Silcotub

CSM Cetate Deva - HCF Piatra

CSM Sibiu - Astral Poșta Câ

HC Selmont Baia Mare -

CSM Sibiu - HC Selmont Baia Mare HCF Piatra Neamț - HC

Memoriu la federație
Petroșani (V.N.) - Cinci jucători excluși 

din lotul Jiului Petroșani de antrenorul Io- 
nuț Chirilă, Cornel Irina, Alex Ilinciu, Cipri- 
an Luca, Ovidiu Panaitescu și Ionel Moga 
au depus ieri un memoriu la Federația Ro
mână de Fotbal pentru a deveni liberi de 
contract. Ei doresc să rupă orice legătură 
cu echipa din Vale și se află în pline nego
cieri cu alte grupări. Aceștia speră ca me
moriul să fie soluționat cât mai curând, „în
trucât am pierdut prea mult timp și dorim 
să ne cunoaștem situația” - au precizat ei. 
După ce li s-a interzis să se pregătească cu 
foștii colegi de echipă, primii doi s-au antre
nat în curtea unei școli din Petroșani.

ETAPA 
HC Oțel

Rail4

Rapid
Astral Poștă"CaBtiMB 

Silcotub Zalău - CSMj 
Univ. Jolidon Cluj - d 

Rulmentul Brașov - W 
Oltchim Rm. Vâlcea’®

Remin și Cetate s-au reunit, formând singura echipă deveană în L.N. de handbal

0infarmmedla.ro
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• Amicale. Farul Constanța pleacă astăzi 
într-un turneu de pregătire în Austria, care 
se va încheia pe 29 iulie, în cadrul căruia va 
disputa cinci meciuri amicale cu echipe din 
Ungaria, Serbia, Cehia, Cipru și cu naționala 
de tineret a Kuweitului.(MF)

• Cotroceni. Meciul dintre echipele Steaua 
și Dinamo, contând pentru Supercupa 
României la fotbal, ediția 2005, se va juca 
pe stadionul Cotroceni din capitală, pe 31 
iulie, de la ora 21, informează Federația 
Română de Fotbal.(MF)

Farul a „luminat" bine
București (MF) - într-o statistică a meciu

rilor jucate între echipele din provincie în 
sezonul trecut, cea mai bună echipă a fost 
Farul Constanța, care de altfel a fost și cea 
mai bine clasată în ierarhia generală, locul 
cinci. Formația antrenată de Petre Grigoraș 
a obținut 37 de puncte în meciurile cu echi
pele din provincie și este urmată în clasa
ment de Poli Timișoara și Poli Iași, ambele 
cu 33, FC Argeș, cu 32, Gloria Bistrița, cu 
31 și GFR Cluj, cu 30. în retur, Poli a fost 
pe primul loc din provincie și a doua pe țară.

Cristina Pârv 
merge în Italia |

Cluj-Napoca (MF) - Vo- î 
leibalista clujeană Gris- I 
tina Pârv va juca în se- j 
zonul viitor la echipa I 
italiană Asystel Novara, î 
la care a mai evoluat în î 
urmă cu două sezoane, i 
Căsătorită cu voleibalis- 1 
tul brazilian Gilberto 
Godoy, Cristina a mai Ș 
jucat la Asystel Novara 
în sezonul 2003-2004, dar i 
a părăsit echipa după i 
un scandal. Conducerea î 
formației italiene a acu- I 
zat-o că a rămas însărci '- ' i-
nată intenționat, în plin 
sezon competițional, și 
nu a anunțat clubul. Pârv 
a decis să se retragă în 
Brazilia la începutul 
anului 2004, unde a și 
născut-o pe Nicoll, în lu
na august. Din luna de
cembrie 2004 și-a reluat 
activitatea competițio- 
nală, evoluând pentru 
RC Cannes, în Franța, 
cu care jucat în Final 
Four al Ligii Campio
nilor la volei feminin.
La Asystel No 
vara, Pârv va fi 
coechipieră cu 
o altă româncă, 
Iuliana Nucu, 
care joacă la 
clubul italian 
din 2003.

Germanul Alexander Waske l-a învins 
în două seturi pe francezul Jerome Haehnel 
șl s-a calificat pentru tpwi secund al

Lipsă de antrenori și terenuri
■ Rugbiul din România 
se află într-o situație 
de criză care datează 
de mai mulți ani.

București (MF) ■ Vicepreșe
dintele 'Federației Române de 
Rugbi (FRR), Mihai Bâzgan, 
este de părere că rugbiul ro
mânesc se confruntă cu o gra
vă criză de terenuri și antre
nori, care se resimte cel mai 
mult în sectorul juvenil. Bâz
gan consideră că numărul te
renurilor de rugbi din Româ
nia este foarte mic în com
parație cu alte țări. El a dat 
ca exemplu baza de la Grivița 
- „leagănul rugbiului româ
nesc” - o parte din aceasta 
fiind vândută, iar cealaltă 
ajungând în paragină. Mihai 
Bâzgan, care răspunde de sec

Mlrel Rădoi

Rădoi, 
suspendat 
București (MF) - Co
misia de Apel din ca
drul Federației Româ
ne de Fotbal a res
pins, marți, memoriul 
în cazul Mirel Rădoi, 
jucător care contestă 
sancțiunea de patru 
etape suspendare și 
amenda de 1.350 de 
euro acordată de 
Comisia de Disciplină. 
Președintele comisiei, 
Constantin Son, a 
afirmat că apelul a 
fost respins în una
nimitate. „în baza 
articolului 126, punc
tul 1, litera c, din 
regulamentul discipli
nar, Comisia de Apel 
respinge în unanimi
tate apelul ca fiind 
nefondat. Această 
hotărâre este defini
tivă", a precizat Son. 
Mirel Rădoi a venit la 
audieri însoțit de 
directorul executiv al 
clubului Steaua, 
Valeriu Argăseală și 
de avocatul Cătălin 
Ciubotă.

îșl va mo- 
biliza - 
jucătorii la # 
maxim pen-» 
tru urmă- s 
toarele do- * 
uă partide, s 
cu Croația 
și Cana- , 
da.(D.N.) I 

(Foto: EPA)

_______ J

Echipa ’ 
de polo a 
Ungariei a n 
învins cu 
14'- 4 
reprezenta- * 
tiva simi
lară a 
României, 
într-un 
meci din * 
caa. al Cam
pionatului ș 
Mondial de i 
ia Montreal. 
. mtrenorul 
Vlad Hagiu ' 
s-a declarat 
nemulțumite

Chivu rămâne 
aromân"

Roma (MF) - Antreno
rul Luciano Spalletti a de
clarat că este convins. de 
faptul că fundașul Cris
tian Chivu va rămâne la, 
echipa AS Roma, a anun
țat cotidianul RomaOne. 
„Chivu, Mancini și Casan- 
no? Sunt convins că vor 
rămâne la Roma. Dacă nu, 
vom fi nevoiți să-i înlocuim 
cu jucători de aceeași va
loare”, a spus tehnicianul 
Luciano Spalletti.

Paul Codrea vrea la
■ Mijlocașul timișorean 
va juca în următorul 
sezon din Italia în Serie 
A pentru US Palermo.

Palermo (MF) - Mijlocașul 
echipei US Palermo, Paul 
Codrea, a declarat că dorește 
să revină în vizorul echipei 
naționale a României, infor
mează site-ul oficial al clubu
lui sicilian. „Este diferență 
mare între prima și a doua di
vizie din Italia. Pentru mine 
este importantă revenirea la 
Palermo, deoarece aș putea 
reintra în vizorul echinei na- 

torul juniori la Federația 
Română de Rugbi, spune că 
a înaintat un proiect de par- 
teneriat, în luna martie 2005, 
cu scopul de a transforma 
baza Grivița într-un teren la 
nivel național, comparabil cu 
cele din Franța.

„Au cerut chirie, 1.600 de 
euro pe lună - o sumă exorbi
tantă. în noiembrie 2004 au 
vândut Astrei Arad contra su
mei de 26 de miliarde de lei 
un teren, care nu este folosit, 
baza ajungând acum un mai
dan”, spune vicepreședintele 
FR Rugbi, care adaugă că Gri
vița aproape nu prea mai con
tează în rugbi, decât la nivel 
de old-boys.
Interes scăzut

Bâzgan spune că a încercat 
să stimuleze antrenorii pen

Gilardino merge după „Diavol"
■ Atacantul parmegian 
a semnat pe cinci ani 
cu vicecampioana 
Europei, AC Milan.

Milano (MF) - Atacantul 
echipei FC1 Parma, Alberto Gi? 
lardino, a semnat la începutul 
acestei săptămâni un contract 
pe cinci ani cu gruparea AC 
Milan, a anunțat site-ul ofi
cial al clubului milanez, citat 
de AFP. „Sunt foarte fericit. 
Negocierile au durat mult, 
dar s-au terminat cu bine. Tot 
ce înseamnă această echipă

nit după un sezon în care a 
fost împrumutat la formația 
AC Torino, mijlocașul român 
W —........................................
Este diferență mare între prima și 

a doua divizie din Italia. Pentru 
mine este importantă revenirea la 
Palermo, deoarece aș putea reintra 

în vizorul echipei naționale.

Paul Codrea 
.................................................M 
ar putea fi rezerva lui Euge
nio Corini dacă va rămâne la 
Palermo. „Corini este un ma
re jucător de la care pot învă
ța multe lucruri. Experiența 
avută cu Torino în Serie B m-a 

tru copii. „Am oferit câte do
uă milioane de lei fiecărui an
trenor care aduce șapte ju
niori pe lună, în haremurile 
stabilite de federație, dar nici 
măcar Unul nu a adus vreun 
sportiv”, a declarat vicepre
ședintele forului rugbistic. VI- 
ceDresedintele Federației Ro
mâne de Rugbi este de păre
re că trebuie făcut ceva pen
tru stoparea exodului rug- 
biștilor valoroși de la juniori 
și tineret, în condițiile în care 
aceștia se pierd prin plecarea 
la echipe care evoluează în 
diviziile inferioare din Occi
dent. „Putem să-i ținem în ța
ră. De aceea am ajuns aici. Ca 
să iasă smântână ai nevoie de 
lapte. Trebuie create «epru 
bete» pentru creșterea lor. S- 
au pierdut majoritatea junio
rilor buni care au plecat spre

qg*  —
mă fascinează; clubul, istoria, 
marii jucători. De ce am ales 
Milan? Pentru că este un club 
puternic în Europa și este o 
onoare să îmbrac acest tri
cou”, a declarat Gilardino. 
Internaționalul italian, în vâr
stă de 23 de ani, este al doilea 
atacant achiziționat de mila
nezi în această pauză compe- 
tițională, după Christian Vie
ri de la Ințernazionale Mila
no. în sezonul trecut, Gilardi
no a terminat pe locul doi în 
clasamentul golgheterilor, cu 
23 de reușite. „Parma a accep- 

cui. M-am simțit bine la To
rino, dar să joci la Palermo 
este ceva special. Echipa este 
angrenată în trei competiții și 
sper să pot juca cât mai 
mult”, a spus Codrea.
Licitație

Timișoreanul Paul Codrea 
va evolua în noul sezon cu 
numărul 20 la Palermo. Ju
cătorii formației siciliene au 
licitat, începând de la 500 de 
euro, pentru numerele pe 
care le vor purta în viitorul 
sezon. în urma acestei lici
tații s-au strâns 19.400 de euro 
care Vor fi donați unor aso-

exemplu în Diviziile 3 și 4 din 
Franța", a declarat Bâzgan.. 
Soluție •

Vicepreședintele Federației 
Române de Rugbi intenționea
ză să înființeze o echipă uni
versitară, scopul fiind acela 
de a ține juniorii în țară: 
„Așa îi vom ajuta să facă o 
facultate”.

„Grupările de rugbi din Rb- 
mânia vor putea să supravie
țuiască în 2007 doar dacă vor 
avea un sponsor puternic sau 
dacă vor fi sub tutela admi
nistrațiilor locale”, a precizat 
vicepreședintele Federației Ro
mâne de Rugbi, care a adău
gat că a primit acordul dfn 
partea Consilului General al 
capitalei pentru înființarea 
unui club de rugbi sub tutela 
Primăriei sectorului 1.

tat oferta noastră de 24 de 
milioane de euro. Pentru acest 
transfer va trebui să-i mul
țumim lui Silvio Berlusconi”, 
a declarat administratorul 
delegat al milanezilor, Adria
no Galliani.
Jucător de națională

Gilardino, care a evoluat 
dealungul carierei la forma
țiile Piacenza, Hellas Verona 
și FC Parma, a fost selecțio
nat de șase ori în naționala 
Italiei pentru care a înscris 
două goluri.
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Vând ap. 1 cameră (01)
■cana*  câmin în Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 180 milioane lei. 
TeL 0720/062014 (Casa Grande)

Vând garsoniere (19)
•ana Progresul, dec, et 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută, mobilată, tel. 0732/660160, 
211587. (Evrika)

•zona Dada, dec, modificată, gresie, faianță, 
contorizări, st 30 mp Preț470 mii, neg, tel. 0745- 
666447. (Rubin’s Home)
•zona Daobd, etaj 1, contorizări, amenajată, 
25000 euro, neg. TeL 0741/709939,0726/269713. 
(Eurobusiness)
•zonă buaă Hunedoara, semidec, parchet jalu
zele, 21000 ron, 718833,0740/130413. (Partener) 
•dtracantrai, M mp, parchet balcon, preț 650 
mii lei, tel. 0722/564004 (Prima-lnvest)

•om Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, et 
1 și 2, ocupabile imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)

-ft «dac, amptat mobilată, geam temopan Gealan, 
mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul nou, 
et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 euro, 
0745411448 (Agenția imobiliară Nr. 1)
•VW garsoniera, confort 1, dec, bucătărie, 
baie, balcon închis, ocupabilă imediat zona b- 
dul Decebal, bl. 15 tel. 0741/154401,227542, 
(seara). (Garant Consulting)

etaj 3, decomandată, 30 mp, apo- 
metre, bucătărie modificată, gresie, faianță, 
mochetă, preț 710 mii., negociabil (71 000), tel 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zana Ctoădu, etaj 2, dec, ST 30 mp, parchet 
laminat gresie, faianță, bucătărie mare cu bar, 
contorizări, prefer schimb Cu 2 camere, în zona 
Gojdu + diferență, preț 69.000 RON, tel 
0788/165702,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Zamflrescu, dec, balcon închis, 
contorizări, parchet ocupabilă imediat preț 
70000 RON, tel. 0788/165703,232808,0788/165702. 
(Fiesta Nora)
■dbaontal Deva, decomandată, balcon 
închis, termopane, parchet de stejar, hol central, 
debara, baie mare, necesită renovare, preț 
79.000 RON, 0788/165704,232808 (Fiesta Nora) 
•zona Zamlfracu, dec, etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 miLIei. 2352080721/985256. (Rocan 3000) 
•zona U. Eminescu, dec, amenajată, et 1. 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei Tel. 235208 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Duda, bloc cărămidă, et 1, dec, contori
zări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208 0721/985258 
(Rocan 3000)
■zona Itarirt, dec, mobilată, balcon închis, et 
1,700 mii. lei. 235208 0721/744514 (Rocan 3000) 
•zona MfrMI vedere la stradă, liberă, 550 miL 
lei, neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
hM excepțională! Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță, parchet balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete. 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comanda preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)

Cumpăr garsoniere (20)
•ta Dwa, zonă bună, cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika) 
•dac,,ană centrală, ofer plata imediat tel. 
0740/126029. (Prima-lnvesi

Vând ap. 2 camere (03)
napii dac, et 2, contorizări, gaz 2 focuri, bloc 
cărămidă, vedere bulevard, preț 1,140 mid. lei, 
tel. 0721/055313. (Prima-lnvest)
•om Zandbaacu, balcon închis, et 1, 
contorizări, parchet preț 850 mii. neg, tel. 
0742019418 (Prima-lnvest)
•zona acțdu, contorizări, balcon închis, et I860 
miL, neg, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest) 
■ana L IMi, et 3, dec, contorizări, parchet 
baton închis, preț900 miL neg, tel. 0742/019418 
(Prima-lnvest)
•zona Dada, et 3, ușă metalică, parchet lamelar, 
contorizări, ocupabil Imediat preț 650 mii, neg, 
teL 0721/815781 (Prima-lnvest)

■Oua, cartier Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
•“ t 0723/419974 (Casa Grande)

v «dKomanMta, om Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Tel. O722/624O91. (Casa Grande) 

•dac, «tai Z complet contorizată, formată din 
cameră, hol, baie, Aleea Romanilor, preț 330 miL 
lei, neg., tel. 223400,0743/103622,0720/387898  
(CasaBetania)
•dac, Mjnfatt mare, parchet balcon de 7 
metri, contorizări, scară ai interfon, Decebal, 
preț 700 mii. lei. neg, tel. 223400,0724/169303. 
0741/120722. (CasaBetania)
•ganorâri 2 camere, contorizări, gresie, 

faianță, repartitoare, parchet baie cu cabină de 
duș, recent renovată. Aleea Romanilor, preț 500 
mH. iei, 0743/103622,0724/168303. (Casa Betaraa) 
•decomandată, 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent gresie și faianță 

* Spania, termopane, convector pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624 (Temporis)
•dac; 2 camere+baie, parchet gresie, faianță, 
termopan, ușă metalică, zugrăvită în lavabil, 
apometre, gaz contorizat Preț 600 miL neg, tel. 
228540,0722/566338 (EHa)

aaanddac, om Gojdu, parchet gresie, faianță, 
zugrăvită în lavabil, gaz contorizat apometre, 
balcon, preț 465 mii, neg, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•Mmidec, zona Dacia, 2 cam. + baie, et 3, gresie, 
faianță, apometre, gaz contorizat ocupabilă 
imediat preț 550 mii, neg, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•dac, ama Dorobanți, apometre, gaz contorizat 
gresie, faianță, parchet laminat zugrăvit în la
vabil, ușă metalică, termopan, ocupabilă ime
diat 690 mii, neg, teL 228540,0722/566938 (Ella)

•om Dada, et 3, semidecomandate, fără 
îmbunătățiri, apometre, baton închis, 720 mii. 
lei, teL 206003. (Mimason)
•om M|ta Municipiului Dna, et 2, semideco
mandate, neamenajat stare bună, preț 920 mii. 
lei 206003. (Mimason)
•om ptațri, decomandate, et 3,58 mp, baton 
închis, contorizări, liber, preț 145 mid. lei tel. 
0745/159608 215113. (Mimason)
•zona Gojdu, semidecomandate, et 3, bucătărie 
mărită, gresie, faianță, contorizări, parchet palu- 
xat balcon închis, preț 950 mii. lei, tel. 206003. 
(Mimason)
«om caddL semidecomandate, et 3 neame
najat apometre, gaz 2 focuri, debranșat termic 
950 mii. lei, teL 0745/640725,206003. (Mimason) 
•zona AL Armatei superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă, modernă. Oca
zie! 785 miL lei, neg. 235208 0721/985256 (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă, contorizări, par
chet gresie, faianță, apartament foarte îngrijit 
585 mii, neg. 235208 0721/986256 (Rocan 3000) 
•zond chM8 împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208 0721/744514 (Rocan 3000).
•ocazia, zona piață, decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil Imediat preț 28000 euro, 
neg. TeL 235208 0724/620358 (Rocan3000) 
•zona Mere 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță, cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tei. 235208 0721/985256 (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj Intermediar, baton 
rrare, închis, parchet contorizări, preț 770 mit 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256 (Rocan 
3000)
•oaă0*8  L Creangă, et 1 decomandate, 
centrală termU, ărner^t preț neg. TeL 236208 

0724/620358 (Rocan 3000)
•saoidacMnandala, Mr. Bejan, CT, gresie, 
faianță, baton, vedere deosebită,660 miL lei, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
•ana Fmril decomandate, amenajat modem, 
preț 1,1 mid. lei negociabil tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
•zona lloiM Pedagogic, amenajat modem, 
centrală termică, pereți izolați instalații sanitare 
și electrice noi, parchet lamelar, gresie, faianță, 
geam termopan, preț negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
•Dada, 2 holuri, parchet faianță, ușă nouă, preț 
570.000000 lei, neg, tel. 0745/786578 (Agenția 
imobiliară Nr.l)
âpometrejîalcon, preț 1 mid. lei, neg/® 

0788/497615 (Agenția imobiliară Nr. 1)
•Gojdu, doaroandOa et bun, parchet gresie, 
faianță, lavabil contorizări. Preț 30000 euro, neg. 
Tel. 0W497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
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•dacomandata («tag, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță, termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)

•Aioa OițuM, semidec, et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță, termopan, baton închis Preț 
neg Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•«tai ă> circuit gresie, faianță, baton închis, 
contorizări, bine întreținut Zamflrescu, preț 980 
mii. lei, teL 223408 0724/169303. (Casa Betania) 
•Mai 8 decomandate, contorizări, baton, beci, 
parchet bine întreținut zona George Enescu, 
preț 1400 mkL lei neg, tel. 223408 0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)
■•tal 3, baton închis, contorizări, gresie, faianță, 
bine întreținut zona Aleea Pescarilor, preț 970 
mii. lei, neg, tel. 223400, 0743/103622, 
0720/387896 (Casa Betania)
•om lludd, decomandate, vedere în două 
părți baton mare, gresie, faianță, preț 1050 mH. 
lei negociabil, 105.000 ron, tel. 232808 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• GMdu, contorizări, modificări la bucătărie, 
gresie, faianță, parchet baton închis, vedere în 
2 părți st 50 mp, bine întreținut preț87000 RON, 
teL 0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora) 
•oaBaJoadi decomandate, etaj 2 baton în
chis, contorizări, parchet laminat gresie, faian
ță, amenajat și modificat deosebit preț 68000 
RON, tel. 0788^65704 0723/251498 (Fiesta Nora) 
•zona EMnocu, la stradă, lîhgă ANL, etaj 3 
balcon închis, apometre, gaz contorizat geam 
la baie, ocupabil în 24 ore, preț 67500 RON, tel. 
232809,0745/302200. (Fiesta Nora)
•om Dada, etaj 3, ST 50 mp, cu baton închis, 
parchet faianță, gaz 2 focuri, apometre, preț 
73000 RON, teL 0788^65702,0745/302208 (Fiesta 
Nora)
• om EadaaoM, etaj 1, semidecomandate, 
balcon, termopan, bucătărie modificată, 
contorizări, preț 60000 RON, tel. 0788/165704 
0788/165703. (Fiesta Nora)
• om Micacu, etaj 2, decomandate, termo
pan, centrală termică, parchet gresie, faianță, 
bine întreținut preț 115000 RON, tel. 
0788/165703,0788/165702.  (Fiesta Nora)
• zona piațal bloc de cărămidă, etaj interme
diar, decomandate, parchet contorizări, fără 

modificări, ocupabil imediat preț 36500 euro, 
tel 0788/165704, 0786/165703. (Fiesta Nora)
• om DaoM, decomandate, termopan, 
parchet gresie, faianță, ușă stejar, apometre, 
gaz 2 focuri, preț 110000 RON, teL 0788/165703, 
232808 0788/165702. (Fiesta Nora)
■aamidec, zam uzo, et 1, apometre, gaz contor
izat gresie, faianță, baton închis, preț 540 mii, 
neg. tel 228540,0745/653531. (Ella)
•dac, zeaa Bejan, et intermediar, fără mari 
îmbunătățiri, preț 340 mii, neg. tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)

•zona Bălcescu, et 2 apometre, gaz contorizat 
2 focuri, faianță, balcon mare închis, parchet 
zugrăvit proaspăt ocupabil imediat preț 800 mii, 
neg. tel. 228540,0745/653531. (Ella) 
•eodde^ zaua Imp. Traian, parchet gresie, 
faianță, baton mare, apometre, gaz contorizat 
preț 890 mii neg, teL 228540,0745/65353L (Ella) 
•ta drodt zona b-dul Dada, gaz contorizat 
apometre, parchet baton închis, faianță, bloc 
cărămidă, preț 850 mil, neg, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)

«om L Maniu, et t bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 12 
miliarde lei, neg. telefon 0745/253662 (Evrika) 
•mm ZaoibMCu, decomandate, et L 52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika) 
■dacaroandMa, cărămidă, gresie, faianță, 
parchet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, 
preț 870 mii. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
•om Ml Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660166 (Evrika)

■ugmt oaă bună dec, et 2, 2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg tel. 0726/826624 (Temporis)
•dac; at intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
■om L Maniu, etaj intermediar, amenajat con
torizări, parchet gresie, faianță, vedere deose
bită. Preț 1JOO mid. lei tel 0745666447. (Rubin'S 
Home)
■zona Bălroni, etaj intermediar, centrală 
termică, gresie, faianță, parchet merită văzut 
Preț 770 mii. lei, tel. 0745666447. (Rubin's Home)
•asm Dacta termopan, centrală termică gresie, 
faianță lamelar. Preț800 miL lei, tel 0745666447. 
(Rubin's Home)
•om Itaaodal decomandate, amenajat recent 
contorizări, parchet ocupabil imediat preț 1030 
mid. lei tel. 0745666447. (Rubin's Home) 
hm Dada, etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabil, vcpsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut Preț 660 miL lei, tel. 
0745666447. (Rubin’s Home)
«om KogMajcaamu în circuit et intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț tl mid. 
lei, teL 0745666447,0254-234401. (Rubin's Home) 
•oaă CMfratt, etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită. Preț 1030 mid. lei, tel. 0745 
666447. (Rubin's Home)
oaM idkMMbală, vedere la cetate, modificat 
st 65 mp, 2 batoane, parchet nou, merită văzut 
etaj intermediar, preț L250 miliarde lei, telefoane 
0745666447,0727-744923. (Rubin'S Home) 
•om Zartefrasoi, etaj intermediar, decoman
date, bine întreținut merită văzut Preț 1 mid. tel 
teL 0745666442 (Rubin's Home)

•

•

O

•aenMaamandafa; zona împăratul Traian, preț 
900 milioane lei, neg. TeL 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
•dacnaandtaa; ICaciM, gresie, faianță 
parchet lamelar, lavabil, baton închis, preț 1020 
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) 
•decomandata, etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona AL Pescarilor, 
preț 1,250 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande) 
aanidaamandMț contorizări, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg Telefon 0720/869918 (Casa Grande) 

•omldacainandale; contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Baton, preț 550 milioane 
lei, neg Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•Deva, cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•urgart, Hunedoara, zona Teatre, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil Tel. 0720/062014. (Casa Grande)'

•zone MVl Hunedoara, dec, fără îmbunătățiri, 
St 53 mp, preț 53.000 RON, tel. 718833, 
0745/093073. (Partener)
•ouă centrată Hunedoara, semidec, et inter
mediar, gresie, parchet preț 53000 RON, tel. 
718833,0745/376077. (Partener)
•Hațeg dac, termopane, parchet laminat 
centrală termică 65 mp, preț 80000 RON, tel. 
718833,0740/130413. (Partener)
•zonă bato Hunedoara, în circuit „alcon închis, 
faianță gresie, zugrăvit preț 43.000 RON, tel. 
718833,0745/093073. (Partener)

Cumpâr ap. 2 camere (04)
•zonă bmă în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika) 

eiageid, ană bună plata imediat tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)
•zona LManiu,în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660168 (Evrika)
■zona bdul N. Bălcescu, et 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mkL lei, neg, tel. 211587,0745/253662 (Evrika) 
•om Dorobanți et 2 centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
145 mid. lei, neg 0723/660168 211587. (Evrika)

•zona frogaad, et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 10 mid. 
lei negociabil, tel. 211587,0745/253662 (Evrika)

■om <L Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 

' camere, Gojdu, et 1-2 + diferență, preț 1,35 mid.
lei, negociabil, tel. 0745/253662 (Evrika) 
•uganț decomandata, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg, tel. 0726/826624. (Temporis) 
■zona Dooabal etaj 2 decomandate, hol mărit 
vedere în 2 părți, 2 balcoane, parchet gresie, 
faianță preț 130000 RON, tel. 0745/302200, 
0788/165703 (Fiesta Nora)
•om Piață decomandate, balcon mare închis 
cu bed. vedere în 2 părți, CT, parchet stejar, preț 
1250 mii. lei neg, 125000 RON, tel. 0788/165702, 

• 0723/251498 NU EZITA. (Fiesta Nora)
•ană utaaonbală cu garaj, modificat din 4 
camere, amenajat stil occidental, bucătărie cu 
living baie 4/35 m, balcon închis, gresie, faianță 
parchet nou, termopane, forme rigips cu spoturi, 
ușă metal ică, preț 2200 mii. lei neg, 220000 RON, 
tel. 0788/165702,0723/251498 (Fiesta Nora)
• om Bălcescu, etaj intermediar, semideco
mandate, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet rigips, spoturi, 36500 euro. negociabil, 
tel. 232809,0788/165703. (Fiesta Nora)
•om Gojdu, semidecomandate, balcon cu 
debara, centrală termică parchet gresie, 
faianță instalații sanitare schimbate, ocupabil 
imediat preț 130.000 RON/ tel. 232808 
0724/524452 (Fiesta Nora)
•om Gojdu, decomandate, parter, bloc de 
cărămidă centrală termică parchet (Je stejar, 
hol central, vedere în 2 părți; preț 150.000 RON, 
tel. 0745/302200,232809. (Fiesta Nora)
•urgant dec, et 3, zona Minerului, parchet 
gresie, faianță, contorizări, preț 950 mii, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
•dac, M central, balcon închis cu tefmopan, 
contorizări, mobilă domnitor nouă ocupabil 
imediat preț 1030 mid. lei, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
•ana Dada, et 1, sdec, parchet contorizări, 
preț 720 mii. lei, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest) 
■zona piață bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44000 euro, neg. 
TeL 235208 0721/985258 (Rocan 3000)
•ană ubracenfrală bloc cărămidă amenajat 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
40.000 euro. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 14 miliarde lei, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
•dac, 2 băi, 2 balcoane, faianță apometre, gaz 
contorizat interfon la scară preț 1,100 mid. neg, 
tel. 228540,0745/653531. (Ella)
•dac; om Mărăști, 2 băi, 2 balcoane, bucătărie 
modificată gresie, faianță, instalații sanitare noi, 
ușă metalică vedere în trei părți, sau schimb cu 
ap. 2 camere, 1,400 mid, neg, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•Mmlrtocomandate, etaj 1, str. Scărișoara, cu 
CT, parchet, ocupabil imediat 26.000 euro, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)

. SC CONSSER SRL 
Produce: Onu, Mr,

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

carau Let tsua.
■ lemn maid, stejar sau meranti tri-stra- 
tificat umiditate 10-12%

- etanșeitate pe 2 rânduri de garnituri

- închidere multipunct cu feronerie roto

■ geam termoizoiarrt 4-16-4 mm
- finisaje cu grunduri și lacuri pe bază de 
apă rezistente la intemperii și ultraviolete

Obloane din lemn cu lamele 
mobile sau fixe

Tel./fax:
0254/230.431

Mobil: 0744/219.348
(24905)

PSIHOCONSULT APTITUDINAL,
LABORATOR Dl RXAMINARI PSIHOLOGICI AUTO,

Filmul laborator privat din Județul Hunedoara, acreditat de către Ministerul 
Trans^rturilor încă din 2003, pentru examinarea tuturor funcțiilor din 
siguranța circulației, cu metodologie informatizată, cu afișare de psihograme ți 
eliberare de avize pe loc.
Dacă veți dori o copie a avizului timp de un an (pentru școlarizări auto], trei sau 
patru ani (pentru funcții din siguranța circulația], atâta timp cât avizul 
dumneavoastră «te în termen de valabilitate, laboratorul nc»stru vă eliberează 
avizul pe loc, fiind In banca noastră de date, fără susținerea unui nou examen 
și fără taxă.
Vâ rugăm să aveți toată încrederea în noi r- ntru că avem experiență prof»- 
donată îndelungată șl suntem interesați să fiți CHențH noștri.
Laboratorul nostru se află în centrul Devei, în intersecția de ia Piața centrală, 
lângă magazinul de biciclete și Agenția Loto, avem un număr de telefon foarte 
ușor de memorat - 223333 - și un program de la 8.00 la 15.00 zilnic, iar vinerea 
lie la 8.00 ia 12.00. în caz de urgențe examinăm șl la alte ore fără percepere de 
taxe în plus, doar sunând ia telefon 0724/219327.

im aștepț i mi
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cu faianță șl gresie, 2 balcoane, garaf boxă, zona 

Dallas, preț 23 miliarde lei, negociabil. Tel. 
0741/154401,227 542 (seara). (Garant Consulting) 
•decomandate, buctttrio, faianță, 2 băl cu 
faianță, balcon, etaj intermediar, zona împăratul 
Tralan, preț 45.000 euro, negociabil, tel. 
0741/154401,227 542. (Garant Consulting) 
•zone BUcescu, etaj Intermediar, balcon, hol 
central, preț 1,05 mid. lei, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)

contorizărl, parchet repartitoare, zona Mihai 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg., tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
•Dada, decomandata, et bun, bloc cărămidă, 
parchet gresie, faianță, ușă metalică. 820 mii. lei, 
neg. Tel. 0788/497.61f(Agențla Imobiliară Nr. 1) 

•zona Emlnotcu, decomandate, et 3, 2 băi, 
balcon închis, cămară, debara, parchet peste 
tot gresie, faianță, preț 1450 mid. lei, tel. 215113, 
0745/159608 (Mimason)
•zona Zamflmcu, decomandate, parter; pre- 
tabil birouri, sediu firmă, cabinet, preț 38000 
euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
•zona Qoțdu, semidecomandate, et 1, bucătărie 
modificată, parchet laminat contorizărl, preț 13 
miliarde lei, tel. 0745/159608 (Mimason)
•zona Spitalul Județean, 2 băl, 3 balcoane, fără 
îmbunătățiri, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0745/640725. (Mimason)
•zona L Creangă, decomandate, et. 3,2 băi, 
balcon închis, contorizări, neamenajat preț 
45.000 euro, tel. 215113. (Mimason)
•zona Uceul de Muzică, decomandate, parter 
înalt cu balcon închis, contorizări, gresie, faianță, 
garaj, preț 1,6 mid. lei. 0745/640725. (Mimason) 
•zona Mtorița, semidecomandate, parchet peste 
tot gresie, faianță, contorizări, calorifere noi, 
termopan peste tot ușă metalică, aer 
condiționat et. 4, cu țiglă, preț 14 mid. lei, tel. 
0740/173103. (Mimason)
•1 Docombflo, modificat termopan, gresie, 
» balcon de 10 m, st 65 m. Preț 40000 euro.

5-666447. (Rubin's Home)
•zonă uHracuntrală, parchetat total, bale șl 
bucătărie cu gresie șl faianță bine întreținut 
contorizărl. Preț 36.000 euro, tel.0745-666447. 
(Rubin's Home)
•decomandata, ultracentral, împăratul Tralan, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobuslness)
■decomandate; ultracentral, 1 Decembrie, ame
najat gresie, faianță termopan, contorlzat total, 
preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobuslness)
•zona MkieniU, decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, bale, hol, balcon închis, CT, parchet 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Câsa de Vis)
•zona Dada, semidecomandate, contorizărl, 
parchet gresie în bale, bucătărie, ocupabll 
imediat preț 850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona L Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot, gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei, neg. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zonă centrală decomandate, 2 băl, gresie și 
faianță în bucătărie șl baie, laminat, CT, balcon 
închis, ST 87 mp, preț 1380 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de vis) 
•zonă centrală Hunedoara, semldec, centrală 
termică balcon închis, gresie, faianță parchet 
preț 7.0000 RON, Telefoane 718833,0745/376077. 
(Partener)

•zona UHaculul 2 băl, 2 balcoane, lavabil, 
contorizărl, preț 1,450 mid. lei, tel. 224926, 
0788/361782. (Garant Consulting)
•zona b-dul Decebal, et4/7, neamenajat Preț 
1,6 mid. lei, tel. 0746-666447,0740-232043. (Rubin's 
Home)
•zona lălcoocu colț cu Emlnescu, 110 mp, 
amenajat Preț 35000 euro, tel. 0745-666447,0254- 
234401. (Rubin's Home)
•decomandata, zona Dorobanți, etaj 1,2 grupuri 
sanitare 2 balcoane, centrală termică suprafață 
120 mp, preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 
0741/709939,0746/891619. (Eurobuslness) 
•urgent doc, hol central, et 3,2 băl, 2 balcoane, 
preț 42.000 euro neg., tel. 0742/019418. (Prlma- 
lnvest)
•zonă centrală Hunedoara, dec, centrală 
'termică faianță gresie, interfon, preț 85.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)
• zona Mata centrală semidecomandate, zonă 
liniștită bloc de cărămidă centrală termică aer 
condiționat, parchet mici modificări la 
bucătărie, preț 40.500 euro, negociabil, tel. 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)

Vând case, vile (13)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
•ta ioni bună, de preferință et Intermediar, se 
oferă prețul pieței, 211587,0745/253662 vrlka)

Vând ap. 4 camere (07)
•urgent, zonă centrală, contorizărl, gresie, 
faianță, s 100 mp, hol central, 2 băl, balcon, garaj 
20 mp, boxă, foarte îngrijit, preț 2300 mid. neg.. 
tel. 0726/826624. (Temporis)
•zona Uhcuhi, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 1,5 miliarde 
lei, neg. Tel .235208,0724/620358. (Rocan 3000) 
•zonă centrală, I. Creangă, superamenajat, la 
cheie, et. 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț 55.000 euro, neg. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)

Primăria comunei
Sălașu de Sus

ANUNȚA organizarea 
concursului pentru ocuparea 

funcției publice de 
conducere de secretar al

comunei Sălașu dă Sus în 
data de 09.08.2005, probă 
scrisă, și în 10.08.2005, 

Interviul.
Informații suplimentare la 

telefonul 779.501 și la sediul 
Primăriei.

•otr. Horea, 3 can ier e, bucătărie, bale, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika) 
•zona Bâkărcu, construcție de cărămidă living, 

bucătărie mobilată, cameră de zl, bale, totul nou, 
lamelar, termopan, centrală termică Instalații 
noi, gresie, faianță model nou, dormitor, SC IOC 
mp, curte, terasă grădină ST 500 mp, canalizare, 
gaz, apă curent stil occidental, preț57.000 euro, 
neg. Tel. 0745/666447, 0727/744923. (Rubin's 
Home)
•In Dm, zonă ultracentrală 2 camere, 
bucătărie, bale, 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)
•3 camera în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct zonă centrală, preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Temporls)
•zonă Mitrală, 2 camere, bucătărie, bale, teren 
500 mp, Ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 
•Don, partor+eta|, 4 camere, 2 băl, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
negociabil, telefon 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
■zona Călugărenl 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 
miliarde, lei, Telefon 0788/497.615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l)
•Don,! camere, bucătărie, bale, garaj, încălzire 
centrală st 400 mp, preț 68.000 euro, neg., tel. 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
•Don, 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 camera, living, bucătărie mare, curte, 
grădină zonă bună Deva, S 460 mp, CT, 
amenajări, preț 82.000 euro, tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
•zona Emkmcu, 2 camere, baie, bucătărie, 
curte betonată grădină gaz, canalizare, ST 700 
mp, preț 2,6 mid. lei, tel. 231212,0740/013971. 
(Garant Consulting)
•zonă Mitrală, P+l+M, 6 camere, 3 băl, curte 
mare, grădină 2 garaje, preț 150.000 euro, tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting) 
•Shnoria, 2 camere, bucătărie de vară curte, 
viță de vie, anexe, centrală termică grădină de 
flori, beci, camere podite, canalizare, casă de 
cărămidă preț 1 mid, neg., tel. 228.540, 
0745/653531. (Ella)
•Deva, p+L p ■ garai, 1 cameră baie, bucătărie, 
cămară pivniță 2 băl cu Jacuzl, terasă 60 mp, ct 
nouă garaj dublu, intrare separată la mansardă 
sc 140 mp, p+m st.600 mp, construcție foarte 
modernă preț 118000 euro, tel. 228.540, 
0745/653531. (Ella)
•zona Zăvoi, 2 camere, bucătărie, baie, camere 
5x4, cămară centrală termică canalizare, 
calorifere noi gresie, faianță st 150 mp, preț 
1350 mid., tel. 228540,0722/566.938 (Ella)
•4camre, bucătărie, baie, gaz, apă canalizare, 
garaj, curte, grădină 760 mp, preț 85.000 euro, 
tel. 0720/093406. (Prima-ln vest)
•urgont, Mmuș, 3 camere, baie, bucătărie, 
living, curte și grădină st 1800 mp, preț 35.000 
euro neg., tel. 0742/019418 (Prima-I nvest)
•3 camera, pretabilă 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)
•cuă p+1,4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termica proprie, garaj, parțial termopan, st 1200 
mp, Deva, preț 100.000 euro, neg., tel. 
0742/005228,0720/387896. (Casa Betania)
•casă p+2,6 camere, 2 băl, balcon, terasă garaj, 
construcție nouă zonă rezidențială Deva, preț 
130.000 euro, neg., tel. 0742/005228,0720/387896. 
(Casa Betania)
•Hunedoara, 4 camere, termdpane, parchet 
lamelar, CT garaj, curte betonată terasă preț 
240.000 RON, telefoane 718833, 0745/093073. 
(Partener)

(26866) Cumpăr case vile (14)

Direcția Regională Vamală Arad - Biroul vamal deva
Somează pe următorii debitori să-și achite obligațiile bugetare în termen de 15 
zile de la emiterea prezentei, după cum urmează:
în contul R054TREZ3665005XXX000112 deschis la TREZORERIA DEVA
1. BUCEA CONSTANTIN ■ domiciliat în Orăștie, Str. Unirii, bl. 7, ap. 9, să achite 
suma de 244 RON,
2. TELECHE DUMITRU ■ domiciliat în Petroșani, Str. Aviatorilor, nr. 38 A, ap. 9, 
să achite suma de 237 RON,
3. FARCAȘ VICTOR - domiciliat în Hunedoara, str. George Enescu, bl. 3 bis, ap.
8, să achite suma de 9.893 RON,
4. POPESCU ALEXANDRU - domiciliat în Orăștie, Str. Pricazului, bl. 52, ap. 12, 
să achite suma de 6.837 RON,
5. STANC MIHAIL - domiciliat în Lupeni, str. Bărbăteni, nr. 3, să achite suma de 
6.992 RON,
6. URECHE GEORGETA - domiciliată în Orăștie, Str. Pricazului, bl. 75, ap. 53, să 
achite suma de 5.842 RON.
în cazul neachitării sumelor se vor aplica măsurile de executare șilită prevăzute 
de O.G. nr. 61/2002. (26870)

Suntem interesați 
în cumpărarea oricărui 
tip de materiale de 
construcții In vederea 
distribuirii lor in jud. BH

Transport infam fi internațional 7.5t-20t

S.C. MARSILIA TRANSCOM SRL
e-mail: marsiliatrans@rdslink.ro 
Tel.: 0740-851.922, 0359-407.130

•to Dm sau împrejurimi, cu grădină șl curte, o- 
fer plate Imediat, 211587,0745/253662. (Evrika) 
•urgent, cu plata Imediat casă cu grădină în 
Deva sau Slmeria, tel. 215212. (Prlma-lnvest)

Vând case de vacanță (15)
•in Ormlndea, st. 1200 mp, livadă, anexe, 
magazie, acces auto, preț 380 mil. neg, tel. 
228540,0722/566.938. (EHa)

Vând case la țară (17)
•zona Untuhahn, 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 Băraău, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, neg. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zona LmiiIc, 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 mil. lei. Tel. 
235019,0727/707880. (Casa de Vis)
•ta 14 km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, liva
dă st 1 ha, 500 mii. neg, 0726/826624. (Temporis) 
•ta 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)
•ta I km de Hunedoara, zonă pitorească bale cu 
duș, 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)
•B km de la Slmeria, casă de cărămidă 2 ca
mere, pivniță șură anexe, curte, grădină 980 
mp+ 5 ari separate, renovată recent, camere po
dite, zugrăvită lavabil, gard de piatră sobe 
teracotă 400 mil, tel. 228540,0722/566.938 (Ella) 
•zona Ddbra, 3 camere, bale, hol, bucătărie, 
anexe, grajd, 1 ha pământ arabil +1 ha livadă 
sobe de teracotă podele, fântână acces cu 
mașina la drum, preț 720 mil., tel. 228.540, 
0745/653331. (Ella)
•10 km Simerla, 3 camere, bucătărie, bale, 
cămară debara, hol, magazine, terasă acope
rită fântână în curte, curte 300 mp, grădină 1200 
mp, podele, gresie, faianță sobe de teracotă, 
sau schimb cu apartament, 2-3 camere, 1350 
mid, neg., tel. 228540,0745/653531. (Ella)
•ta 5 km de Deva, 2camere+2 camere nefl nsate, 
bale, bucătărie, apă caldă (Instant), hldrofor, st. 
1600 mp, preț 850 mid. neg., tel 228540, 
0722/566.938 (Ella)
•ta 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mil. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
•In Bohott, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, bale, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modern, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, tel 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând teren (21)
•In Dwa șl împrejurimi; diferite suprafețe șl 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika) 
•4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, fs. 
245 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, tel. 
0745.411.449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
•toc TImpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent, preț 900 
mii. lei, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția Imo
biliară Nr.l)
•parcata dt teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg., tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

•Deva, IM mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
•Slmeria, ta DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția Imobiliară Nr. 1)
•ta 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă, 
gaz, curent, preț 15 euro mp, tel; 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)

•bitravBan, zona DN7, st 3300, fs50mp,apăgaz, 
curent, toate facilitățile, preț 24 euro/mp, tel. 
0745-666447. (Rubin's Home)
■intravilan, zona Prelungirea Vulcan, st 5200 mp, 
fs 140 mp, se parcelează preț 8 euro mp, tel. 
0745-666447. (Rubin’s Horne)
•Intravilan, zona Prelungirea Vulcan, st 5.000 
mp, fs 150 mp, curent, gaz în apropiere, apă 
acces la două drumuri, preț 75 euro mp, tel. 
0745-666447. (Rubin’S Home)
•zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
•kitravltaii ta DN 7, suprafață totală 3000 mp, fs 
48 metri, toate utilitățile, zonă comercială exce
lentă Sîntuhalm, zona Motel Alaska. Tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688 (Casa Betania) 
•totravltan, parcate 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)

Primăria comunei 
Beriu, 

iud. Hunedoara, organizează 
în data de 08 august 2005, ora 

1O.OO, licitație publică în 
vederea concesionarii a 6 (șase) 
parcele de teren, situate în salul 

Sibișel, destinate construirii 
unor case de vacantă.

Relații suplimentare la sediul 
rrimarici^ icieron 

0254/246.170, persoană de 
contact domnul Stanciu Lucian.

(26864)

SIMAL EXIM 

SRL DEVA 

Complex Co

mercial Central 
Tel: 230.630,233.170,233.180 
Fax: 224.560,

www.almaLro, *lmfllOsfnart*ro

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

tineret

•taran mm din circuitul agricol, st 7900 mp, 
front straoai 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7, în 
spatele noii fabrici de biciclete, preț 5 euro/mp, 
230221,0740/914688,0720/370753. (Casa Betania) 
•Mravlan, it 1500 mp.fs 25 m, apă curent elec
tric, gaz metan, Str. Depozitelor, în zona Fabricii 
de mătase, preț 40 euro/mp, neg., telefoane 
223400,0724/169303,0740/914688. (Casa Betania) 
•Intravltan, st 5700 mp, la DN 7, situat între 
STntandrel și Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
•MavBaiș M 500 mp, front stradal 17 metri, apă 
gaz metan, curent electric șl canalizare, în zona 
Zăvoi, preț 20 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (Casa Betania)
•Intravltan, at 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate șl parcela, zona liceului 
Tralan, preț 15 euro/mp, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
•kibmttan, 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)
•olar pentni închiriat apartament 2 camere, 
mobilat, Al. Armatei, P., contorizări, repartitoare, 
100 euro/lună, tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
•ofer pantni închiriat apartament 2 camere, 
decomandate, P.< cu balcon, zona Caraglale, 
mobilat sau nemobllat, zugrăvit, contorizărl. tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
■ofer pentru închiriat apartament 2 camere, zo
nă centrală mobilat, utilat, contorizări, preț 100 
euro, 231212,0740/013971. (Garant Consulting) 
•ofer pontau închiriat apartament 2 camere, 
semidecomandate, contorizărl, mobilat, zonă 
centrală preț 90 euro, tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)
•ofsr ap. 3 camere, zona Dorobanți, amenalat 
ultramodern, utilat cu aparatură casnică 
modernă preț 450 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consultlng)
•ofer ap. 3 camere, zona Emlnescu, 2 băl, 2 
balcoane, centrală termică mobilă șl utilități 
ultramoderne, preț 350 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971, (Garant-Consultlng)
•rana Zăvoi s 500 mp, preț neg., facilități. Tel. 
0726/269713,0746/891619. (Eurobuslness) 
•IntravBin, prataMI construcție blx de locuințe, 
2560 mp, fs 20 mp, toate facilitățile, zona Doro
banți, preț 24 euro/mp, 0745/640725. (Mimason) 
•Intravilan, zona Ceangăi, loc de casă 715 mp, 
toate facilitățile, preț 37.000 euro, tel. 
0745/640725,0740/173103. (Mimason)

vinde la licitație publică 
următoarele active:
• magazin metalo-chlmlce Zam
- spațiu comercial la parter bloc 
F2 lila
Licitația va avea loc In data de 
05.08.2005, ora IO.OO, la sediul 
Cooperativei din lila, str. Ștefan 
cel Mare, nr. 7.
Relații suplimentare la sediul 
Cooperativei sau la telefonul 
282.720.

(26885)

•Inlravltan, zona Prelungirea Vulcan, loc de 
casă 857 mp, fs 14 m, fântână pe teren, seră 
beci, preț 540 milioane lei, tel. 0745/640725. 
(Mimason)

•Intravltan, 1427 mp, apă gaz, curent, 
canalizare, zona 700, fs 40 m, preț 15 euro/mp, 
tel. 0745/164633. (Mimason)

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

•Marian Cristur, 1200 mp, posibilități apă gaz, 
curent, preț 8 euro/mp,tel. 718833,0745/093073. 
(Partener)

•urgent, Intravlan, 1800 mp, fs 15m, facilități 
apă gaz, curent, zona Zăvoi, preț 23 euro/mp, 
tel. 0742/019418 (Prlma-lnvest)

Cumpăr teren (22)
•cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc. Tel. 0745/253662,211587. (Evrika) 

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

Vând spații comerciale (25)

•vând sodetata comercială 420 mp, piață Dacia, 
hală comercială deosebită preț deosebit, po
sibilități rate. Tel. 0723/419974. (Casa Grande)

Alte imobile (27)

•femiâ 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)

•zonă turistică Hunedoara, PENSIUNE: p+2+M, 
4 dormitoare, living mare, bucătărie, 2 băi, 2 
terase, mansardă pivniță sc-124 mp pe nivel, 
st-9800 mp, piscină curte betonată preț 300.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)

•hală producție; 220 mp, Deva cu platformă 
betonată 150 mp, curent trifazic, toate 
facilitățile, preț 95.000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prlma-lnvest)

Chirii imobile (29)
•ofer pontau închiriere garsonieră dec, complet 
mobilată Dul llu Zamfirescu, preț 110 euro/ lună 
Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)

lichidator judiciar, anunță 
deschiderea procedurii 

falimentului SC SERVMIN 
SRL Petroșani și notifică toți 
creditorii societății debitoare 

să depună declarație de 

creanță la Tribunalul 
Hunedoara (dos. nr. 
1643/2005), până la 

29.07.2005.
(26888)

MELINDA IMREX^

i n s t a I

Compania Germană cu sediul în Eisenberg este 
prezentă pe piață încă din 1945 și este specializată în 

dezvoltarea și producerea tehnologiilor sanitare 
sofisticate din plastic. în gama de produse SANIT se 

regăsesc rezervoare de toaleta clasice, montate in 

pereți, racorduri și ansambluri WC și sifoane de 

scurgere.

SANIT produce o gamă largă de rezervoare de toaletă 

clasica de înălțime, semi-înălțime sau monobloc. Toate 
rezervoarele sunt echipate cu izolație împotrva 
condensului, cu funcție de economisire starț/stop^cu 

posibilitatea reglării apei de spălare la 6 sau 9U 

eventual cu sistem dual-flush de clătiră de 3/6 sau 3/91.

Firma produce cadre metalice special proiectate având 

toate racordurile și țevile necesare pentru montarea 
elementelor sanitare: WC, bideu, pisoar, lavoar. Cadrele 

se pot folosi în pereți gips-carton sau în interiorii! unui zid 

de cărămidă. Cu ajutorul sistemelor ascunse SANIT 

puteți creea băi cu design deosebit. Rezervoarele 

ascunse nu necesită întreținere.

Vă recomandăm rezervoarele SANIT pentru că sunt 

economi®, silențioase, estetice, ergonomiceși fiabile.

•M caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionului 
Rugăm seriozitate. Tel. 235208, 0721/ 985256, 
0721/744514,0724/620358. (Rocan 3000)
•ofer pontau închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg. 
Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
•ofer spre închiriere sau vindem spațiu comer
cial, s 250 mp, zonă centrală amenajat, la cheie, 
totul nou. preț neg. Tel. 0726/523833, 0741/ 
070106. (Eurobuslness)
•oferim spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală zona depozitelor, prețuri neg.. Tel. 
0726/523833,0741/070106. (Eurobusiness)
•Ofer spre închiriere spațiu corn., suprafață de' 
250 mp, totul nou, gresie, faianță termopan, 
centrală termică pretabil pentru sediu firmă 
depozit, restaurant, preț 1800 euro, negociabil. 
Tel. 0741/070106,0726/523833. (Eurobusiness) 
•ofer garsonieră 2 camere, et 2, Dacia, mobilată 
contorizări, preț 90 euro/lună ușor negociabil. 
Tel. 0740/173103,206003. (Mimason)
•ofer garai 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, zonaMIcul Dallas, preț 
350 euro/lună Telefoane 0745/253413, 206003. 
(Mimason)
•ofer ap. 3 camere, mobilat, utilat, contorizări, 
zona Mărăști, preț 200 euro/lună 0745/266071. 
(Mimason)
•caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne) mobilat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
•Ofer In regim hotelier cameră mobilată în 
Deva, preț 700.000 lei/zi, Telefon 0722/564004. 
(Prima- Invest)
■ofer spațiu comercial 22 mp, cameră+baie, 
parter, zona piață Deva, amenajat occidental, 
preț 150 euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest)
•garsonieră mobilată zona Ștrand, tel.
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•casă 3 camere, bucătărie, baie, încălzire cen
trală, podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabil, confort, garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
•ofer apartament 2 camere, circuit, centrală 
termică proprie, complet mobilat șl utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Dacia, 130 euro/lună Tel. 
0724/169303,0743/103622. (Casa Betania)
•ofer ap. 2 camere decomandate, centrală ter
mică proprie, geamuri termopan, complet mo
bilat și utilat cu aragaz, frigider, tv, mașină de 
spălat automată zonal. Creangă preț 250 euro/ 
lună Telefoane 0743/103622,0720/387896. (Casa 
Betania)
•ofer pantru închiriat ap. 2 camere, zona Dacia, 
contorizări, gresie, faianță parchet, mobilat. 100 
euro, 0745-666447. (Rubin's Home)
•ofer pontau închiriat garsonieră zonă ultra: 
centrală, contorizări, amenajată, preț 90 eurq, 
tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)

["firmă d» distribuția birotică • 

conwrcxH cu sxpcncoțo m •*  vânzăi ujdnuneaăara 
cu dwwSu AdJ în Dwa 

Așteptăm CV la fax 23323$^ j

SANIT8
Accesorii sanitare de 
tehnologie si calitate Germana

Vă așteptăm la depozitul nostru:
TIMIȘOARA
Str. ton lonescu de la Brad nr. 29.. Tel: 0256-400774. Fax: 0256-400777, e-mall: instahm@mellncl0.ro

\ Continuitate în inov.:/ •
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Felicitări (67)
• Cu ocula nunții de aur, dorim dragilor noștri 
Furdul loan șl Marlnela ,La mulțl ani” cu 
sănătate șl viață lungă. Familia

• La ImpMaa a 38 de ani, urâm „La mulțl ani”, 
fericire șl viață lungi domnului dr. Ing. Furdul 
Marius. Familia
• La multi anii Sănătate sl viată luncă domnului 
Furdul loan, laîmpllnlrea celor 76 de ani. Familia

Vând ap. 2 camere (03)
• 2 apartamente a 2 camere tn comuna lila, preț 

'■f*  negociabil Tel. 0724/523823, 0724/065448 sau 
^0254/282375, după ora 17.

• dradt, balcon închis, modern amendat, 
contorizări complete, Deva, bdul Dada preț850 
milioane lei,negociabil. Tel. 0745/039628.
• decomandata, parchet, centrală termici 
balcon închis, Deva zona Bălcescu, preț 860 
milioane lei. Tel. 0745/159573.

• birou de tâmplărie PVC angajează 
personal Cerințe: aspect fizic plăcui 
comunicativitate. Tel 0722/891884.

• Deva, Aleea Crinilor, bloc cărămidă etaj 
1, foarte frumos, cu soare șl liniște deplini 
vegetație In jur. Tel. 0747/700020.

• Hunedoara, ultracentral, bloc turn, etaj 4, 
centrală termici contorizărl, utilități, balcon 
mare închis, preț 75.000 ran, negociabil. Tel. 
0721/260904,
• ranidtttMMndEuX a. Zona Dacia. în fata 
Poliției județene, ocupabll imediat, preț nego
ciabil. Tel. 0721/679186,0726/170230.

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, contottaări, 2 balcoane, 98 mp, 
etaj 1, bloc cărămidă zonă centrală preț 1,350 
mid. lei, negociabil. Tel. 228615.

etaj 1, zonă centrală preț 1350 mid lei, nego
ciabil Tel. 228615.
• semidecomandat*,  Den, zona piață parter, 
balcon închis, gaz contorlzat, apometre, 78 mp, 
preț 33500 euro, negodabl I. Tel. 0724/631494.

Vând ap. 4 camere (07)
• Slmeria, ioni centrală 2 balcoane, 2 băl, 
parchet, centrală termică etaj Intermediar, preț 
1,600 mid. lei, negociabil. Tel. 0723/686162, 
0726/505771.

Vând case, vile (13)
• 3 camera, coridor, urrce șl grădină 40 ari șl a- 
nexe gospodărești, situată în orașul Geoaglu,

• Str. Teilor, nr. 37. Tel. 0723/134162/0254/226839, 
<■ trupă orali

• Slmeria, stradă cu canalizare, 4 camere, beci, 
grădină curte, garaj, preț 2250 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0723/686162,0720/505771.
• 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, bale cu ca
bină de duș, centrală termică parchet lamelar, 
gresie, faianță Deva, central. Preț negociabil. 
TeL0726/972956
• vti» ta roșu D+P+E 420 mp, teren 720 mp, uti
lități, Orăștle, bună pentru pMvatTiare, preț 
180.000 ron. Tel. 247291.

Vând case la țară (17)
• 3 camera, bucătărie, cămară anexe, curte 
mare, grădină în Rapoltu Mare, nr. 150. Tel. 
264295, după ora 17.
• 3 camera, cămară beci, curte mare, depen
dințe, preț negociabil în comuna Dobra, sat 
Făgețel, la 2 km de la șosea. Tel. 0724/523823, 
0724/065448,0254/282375.
• 3 camera, dependințe, 6 ha pământ în zonă de 
deal, favorabil creșterii animalelor, situată în 
satul Crișan (aproape de Mănăstire), la 6 km de 
Brad, preț neg.. Tel. 221903,683769, de preferință

x-.,seara.
I ;j casă cu grădină și anexe gospodărești în sat 

*■ Vaidei, comuna Romos, str. Cocoș, nr. 182, 
județul Hunedoara.

• cuă cu grădină și anexe gospodărești, în 
Pricaz, Str. Principală nr. 151. Tel. 211670.
• casă In comuna Băcia, 1700 mp teren plus 
grădini proiect casă noul Tel. 0724/368331.

• casă șuia anexe, grădină 30 ari, localitatea 
Fizeș, comuna Băița, nr. 67. Tel. 0722/231965.
• Chbnhida, nr. 16, anexe, grădină cca 20 ari. 
Relații la nr. 54 sau la tel. 0726/074084.
• ta Geoaglu Sat, 2 camere, bucătărie, beci, gaz, 
grădină ! 1 ari, șură mare. TeL 0254/648052.
• vând cabană lemn P+M+terase, în Boholt, 7 
ari teren, suprafață utilă 95 mp, format la cerere, 
posibilități gaz, curent, preț 17.000 euro, nego
ciabil. Tel. 237651,0720/545242.

Vând garsoniere (19)
• 2 camera, zona Dacia, etaj intermediar, 
contorizărl, multiple îmbunătățiri, parchet, 
gresie, faianță, ocupabilă imediat, preț 53.000 
ron, negociabil. Tel. 0726/142377.
• Deva, cartier Dacia, 2 camere, parter, parchet 
laminat, contorizărl apl gaz, repartitoare, 
ocupabilă imediat, preț 550 milioane lei. Tel. 
220579.
• Deva, Micro 15, Al. Crișului, bl. 52, etaj inter
mediar, contorizărl, balcon închis, cablu tv, preț 
550 milioane lei, negociabil. Tel. 0254/216903.
• Deva, sir. Mărăști, bl. 80, la stradă parțial 
mobilați balcon închis, preț bun, urgent Tel. 
0721/500140
• Deva, zona Dacia, parter, gresie, faianțl 
instalații sanitare noi, apometre, repartitoare, 
preț42.000 ron, negociabil, fără intermediari. Tel. 
0724/779543.
• Deva, zona Mărăști, stare buni preț 60.000 
ron, negociabil. Tel. 212309.
• urgent, Slmeria, zonă buni CT, parchet, fa
ianță gresie, balcon închis, acoperit 2004,10 ani 
garanție, 550 milioane lei, neg. sau schimb cu 2- 
3 camere plus diferență 261268,0722/582097.

Vând terenuri (21)
( . «10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara 

/Relații tel. 211124..
• 1000 mp teren, zona Deva bun construcție 
casă cabană facilități gaz, curent Tel. 
0726/158688.
• 2300 mp teren intravilan în Deva Str. Alunului, 
(zonă agrement case de vacanță). Tel. 227242.
• 24700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
local îtatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF. Tel. 212272,0723/732560.
• krtravlan 3600 mp în Băcia cu toate facilitățile: 
apă canalizare, curent gaz, preț 4 euro/mp. Tel. 
233974,0724/388452.
• tatravtian pentru construcție casă în Șoimuș, 
laacfalt ITfYImn fc10m farilifiti na» fHirorrt-la

• IntravlM 4011 mpsl două construcții cu câte 
două camere fiecare in Tâmpa (CF166/1) la 1 km 
de Slmeria. Posibilități racordare la gaz, apă 
curentă canalizare, toate în fața porții. Tel. 
0788/469152 sau 0254/212803.
• Intravlsn, loc de casă în Tâmpa, gaz, curent 
apă canal, vecinătate Imediată Strelul Mic, st 
1700 mp, fs 17 m, preț negociabil Tel. 
0354/402235,0726/404011.0726/118427.
• loc do casă 3516 mp, fs 22 m, apl gaz, curent 
loc drept zonă liniștită Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Tel 0723/005657.

Imobile chirii (29)
• olar sora. închiriere apartament 2 camere, 
ocupâbll Imediat, zona Dacia ■ Bălcescu, mobilat 
utilat^reț 85 euro. Tel. 0722/262664,0745/233944,

Imobile schimb (30)
• scidiub BJMftBnWft 3 camere decomandate, 
2 balcoane, 98 mp, etaj 1, zonă centrală cu 
apartament 2 camere, zonă bună plus diferență 
Tel. 228615.

Auto romanești (36)
• vând Dada break, af 1997. motor șl caroserie, 
stare perfectă vopsea metalizată preț 70 mili
oane lei. Tel. 0726/080402,0722/818366

Auto străine (37)
• vând Renault 21, gri metalizat, af 1986 stare 
bună cu numere de Franța Tei. 0727/690833, 
0744/912646.

Camioane, remorci (39)
• cumpăr urgent remorcă pentru Dacia papuc, 
orice stare. Tel. 712274,

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

e vând căruță pe cauciucuri de 1-2 cal, abricht 
cu circular motor 2,2 V, preț negociabil Tel. 
0254/263598.
• vând mașlnăde tuns iarbă manuală Husq
varna, aproape nouă preț negociabil. Tel. 
213962, după ora 20.
• vând prasă de balotat cositoare rotativă gre
blă fân, semănătoare porumb. Telefon 
0727/272307.
• vând tractor Flat 445, foarte bun, cu instalație 
pentru cositoare, 4000 euro, tractor Flat dublă 
tracțiune, fabricat pentru export, 5000 euro. Tel. 
0726/743274.

Moto-velo (41)
• vând Wddett First Bike TNT, 18 viteze, stare 
excepțională preț negociabil. Telefon 
0727/205117.

Garaje (43)
• vând garaj construit pe teren proprietate, în 
Deva, Str. Cemei, preț 7000 euro. Tel. 
0744/603581... . .

Mobilier și interioare (47)
• Vând cadă bale din fontă chiuvetă bucătărie 
și baie, calorifere fontă Tel. 0745/202164.
• vând convanaN masă panel furniruită 0,7 x 
0,7 m șl 4 taburețl rotunzi, toate lustruite, stare 
foarte bună preț convenabil. Tel. 220025.
• vând geamuri în stare foarte bună Tel. 
0726/158688.
• vând meat metalice tip cepres (înalte) cu 
capace din lemn, posibilitate înlocuire cu 
marmură pentru baruri, preț 25 euro bucata, 
negociabil. TeL 0745/096675,218308,212057.
• vând rocamler cu ladă 2 dormeze de o 
persoană 2 fotolii, masă lungă 2/80 m, dulap 
lemn, 2 uși interior cu toc, geamuri 3 canate, 1 
canat, 4 pentru bale, cămară 2 căruțe ■ una 
mare pentru piață Tel. 215325.
• vând ușă nouă cu tocuri late, furnir stejar 
735/2000 mm, deschidere dreapta, import 
Germania, geam termopan aluminiu oscllo- 
batant, maro, second, 88/125 cm, negociabil, 
Deva. Tel. 0745/096675,218308 seara.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• sodetate comeitialâ vinde antene de 
satetit râgtale începând cu (50 H noi, un. 
an garanție, recepționează programe 
românești șl străine, cu abonament (MAX 
TV) șl fără abonament, montarea șl 
deplasarea Induse in preț. IWațH la tA 

0723/48177» sau 0745/34M74.

Calculatoare si accesorii 
(51)

DELCRIS SERVICE SRL
TEL: 10359) M 222 
O72.rt-.3f>4.9<»l
Ser. Primarii! Nr.2i 
OR ADI-A

ACUM
Sl numai ACL1N4 

ULTRA PROMOȚII 
Numai aici gnsesti: 

Cde moi mici ptcv
MONITOARE 15*  de la ■ 450.000 lei 
MONITOARE 17'dela 850.000 lei 

Distribuitor computere 
second-hand 
produse noi

E-mail: calculatoareardslink.ro

• vând modem 33,6 KBPS intern, preț 300.000 lei, 
negociabil, bonus Identificator apel marca 
Teleton. Tel. 0740/013971.
• vând modan 56 KBPS extern, nret 700.000 lei. 

îmbrăcăminte, incalțâminte 
articole sport (52)

• vâr 1 centura mill ară veche cu o stemă pe 
pafta, 150 euro, mașină de cusut Singer, monede 
cu eclipsa 2 euro bucata. Tel. 0723/005657.
• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 - 56, confecționat de fabrlcă'Stare excelentă 
preț 130 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

Materiale de construcții (53)

• distribuitorul Macon SA vinde BOA, preț 
238 ron/mc iau 2J80JXXI lei vedi/mc, 
transport gratuit la domMU dentiduL TeL

• mobSer dta pal șl lemn masiv debitare 
bușteni. Tel. 0744/567736,0722/532715.
• vând avantaloi plasă din sârmă zincată Tel. 
0744/277430, Băcia.

• vând parchet stejar uscat 60 mp, ștanță ■ 
presă germană mașini de cusut Relații la 
tel. 212457,0726/760382.

• vând prollle, lamele șl tablă din aluminiu tip 
Slatina folosite la construcția unul chioșc, preț 
5n nnn i A|/kg. Tel. O74'"’*675, 218308,212057,

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• pentru colecțlonart vând diferite medalii, 
decorații 9 bucăți din anii 1962 ■ 1984. Tel. 211441.

Electrocasnice (56)
• mașină de spălat automată de Cuglr, sobă te
racota pe colț, frigider Frigero, mașină de spălat 
mică aspirator, șpriț făcut cârnațl. Tel. 215325.
• vând candelabni cristal cu 3 becuri, perfectă 
stare, preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând frigider Arctic, preț 35 milioane lei șl ladă 
4 sertare, fără motor 2,5 milioane lei. TeL 
0720/432448,0254/213483.
• vând frigider Arctic, stare foarte bună preț 
1.200.000 lei, negociabil. Tel. 211441.
• vând ladă frigorifică Arctic 5 sertare, stare 
foarte bună preț 4 milioane lei sau 400 ron. Tel. 
217689.
• vând lustră plafon 3 brațe, completă și o 
aplică de perete, preț convenabil. Tel. 220025.
• vând mișto» de cusut Singer, stare perfectă 
de funcționare. Tel. 213908, Deva.
• vând mașină de spălat cu suport metalic, 
rusească cuvă de plastic, capacitate 1501, preț 3 
milioane lei, negociabil. Te1 ’20025.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vândSfamilii albine. Relații latei. 0727/721908, 
0723/618862.
• vând plante dafin, mirt, rodiu, lămâi cu port 
pitic, Orăștle, tel. 243433.
• vând purcel de 10 săptămâni, localitatea
Cucuiș,familiaGrecu ileana. --------
• vând taur cca 200 kg, preț negociabil. Relații 
Șoimuș, nr. 57 A, tel. 237628.
• vând vad de lapte și utilaje agricole, Beriu,nr. 
ia= T«i mW34Ci42.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând cărucior ortopedic electric, stare foarte 
bună Meyra 422 - 31 Germania, preț 3500 ron. Tel. 
222911,0727/411653.
• vând o pereche ochelari cu lentile import, 
bifocale, dioptrii +4 PE +6, preț 1500.000 lei. TeL 
211441.

Altele (61)
• oferim la cele mai reduse prețuri sucuri 
Florida de calitate superioară sifonate, la sticle 
pet de 2 litri șl nesifonate la sticle pet de 3 litri, 
gamă de 8 sortimente, Deva. Tel. 235320, 
0745/096675,212057.
• oferim la prețuri minime îmbuteliate sau vrac 
siropuri concentrate pentru dozatoare Tec, 
profit 400%, sifonerii și uz casnic, gamă 8 -12 
sortimente, Deva. Tel. 235320, 0745/096675, 
212057.
• vând cântar tip valiză 160 kg, întreținut, ca 
nou, preț negociabil. Tel. 247291.

EVIDENTIAZA-TE!
r

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

TEXT J PRIMA APARIȚIE
o chioșcul de ziare de lângă 
Cmntim:
• 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;
o chioșcul de ziare intersecția 

Zamfîrescu - B~dul Decebal.

CUVÂfflW.

• vând ceas de mână Doxa, perfectă func
ționare, preț negociabil. TeL 0721/060683.
• vând caas de mână elvețian Longlnes, cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 140 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând ta Deva butoaie inox pentru bere, 60 litri 
flecare, preț 40 euro bucata, negociabil. Tel. 
0745/096675,218308,212057.
• vând navate 1/12 cu sticle de 1 litru pentru apă 
minerală navete 1/20 și 1/24 cu Sticle euro de 
0,5 litri, prețuri avantajoase. TeL 0745/096675, 
235320,218308 seara.

Pierderi (62)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Bule Pascu. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Sandu Elena. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Timiș Ioana Maria Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Voaideș Ileana Se declară nul.
• pierdut carnet membru Cooperativa de Credit
■ Banca Populară pe numele Moș Dan Volcu. Se 
declară nul.

• pierdut certificat acționar nr. 285674/26.1156 
deținut la SIF Banat Crișana pe numele Avram 
Anlța Se declară nul.
• pierdut legitimație de serviciu pe numele Pop 

Emil, eliberată de SC Termoserv SA Deva Se 
declară nulă
• pierdut legitimație văduvă de veteran de 
război, pe numele Tătaru Floare. Se declară nulă

Prestări servicii (72)

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

• efectuez transport 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.
• execut mobMer la comandă orice model, din 
pal melamlnat. Tel. 0727/334295.
• meditez matematică orice nivel de pregătire, 
în Hunedoara Tel. 749057,0720/222425.
• ofer servicii de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut Tel. 224182,0723/499284.

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

• traduceri autorizat*  toate Imblle ■ Deva, 
xogâtoioanu, bL 14, ramen 1, bngâ IM*.  

T*Vfax  0254117920,0722.11367».

• transport nobilă electrocasnice cu auto 
acoperit de 1,2 to șl 14 mc, la cerere asigur și 
demontarea acestora pentru transport. Tel. 
225578,0744/934462.

Oferte locuri de muncă (74)

• Agenda do Impresariat artistic „Show 
Production” din Brașov cu tradiție ta 

domeniu de peste 9 ani, recrutează șl anga
jează fete cuvânta intre 19-28 ani pentru 
meseria de dansatoare șl oferă contracte 
de muncă ta Cârâire. Canada, Germania șl 
Japonia. Oferim condiții de muncă șl 
salarizare excelentei Tel 0788/232315, 
mvrrnn, msui, tosvman, mte 
orale 10-19.

• angajez tehnolog pentru brutărie. Relații 
la teL 237577.

• angajăm zidari cu vârsta până la 40 anL 
RdațH la tel 0722/319442.

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

De 6 ani rămâne nestinsă fulgerătoarea trecere în neființă 
a soțului meu

prof. dr. IOAN DAMȘA
Să-i fie țărâna ușoară!

Maria

Până mai ieri erai printre noi vesel 
și iubitor, dar de 7 ani ai plecat în 
eternitate, lăsând In urmă tristețe 
și durere, dragul nostru
col. (r) MIHAI CASANDRA 

Dumnezeu să te odihnească în pace! 
Te plâng mereu soția Irina, fiicele 
Carmen și Mihaela, ginerele Jim, 
nepoții Cristina, Sergiu, Ținu și 
strănepotul Marco.

Se împlinesc 6 săptămâni de când ne-a părăsit pentru 
totdeauna scumpa noastră soție, mamă și bunică

FAUR EUGENIA
din Șoimuș. Dumnezeu să o odihnească în pace.

Familia

• snga|ăm luaitor comercial (vânzătoare) 
vârsta minimă 25 ani aspect plăcut, 
cunoștințe minime de contabffiate primarii 
pentru magazin de articole erotice (sex 
shop). Condțfi excelentei TeL 0740/886661.

• companie austriacă angajează barmani 
(tete), condțâ de lucni ocadenfale. Cerințe: 
bacalaureat Așteptăm CV -uri cu poză, ta 
Deva, Bdul 22 Decembrie, bL Dl + D2. 
«ornați la teL 0254/232747.

• societate comercială din Deva angajează 
maistru producție Inc usânwrie si respon
sabil croi Retain la tel.0254/211266 sau 

0723/243663.

• firmă de papetăife și birotică angajează 
agent de vânzări absofant 2005. Condțl de 
lucni avantajoase. Se primesc CV-uri la 
tel/fax 0254/224649,230899.

• companie austriacă angajează operatori 
slot machines, școlarizare gratuită în 
cadrul firmei. Condiții de lucru occidentale. 
Cerințe: bacalaureatul. Așteptăm CV-uri cu 
poză, în Deva, Bdul 22 Decembrie, bl. Dl + 
D2. Informații la tel. 0254/232747.

• Cinuri inspector resurse umane. SC 
Orema Management SRL Deva, societate 
acreditată MMSSF șl MECT, organizează 
cursuri de specializare pentru inspectori 
resurse umane. Informați la teL 
0722/534697,0744/631302,0788/207872.

• In vederea refacerii fațadei blocului C9 
(3+P) dn Brad, așteptăm oferte dta partea 
firmelor interesate la tel 0744/561549.

rdslink.ro
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• Cerbul de aur. Un număr de 19 con- 
curenți străini s-a înscris la ediția din acest 
an a Festivalului Cerbul de Aur, ce se va 
desfășura în perioada 21-24 septembrie, la 
Brașov, pe două secțiuni: interpretare și 
videoclip. (MF)

• îșj apără reputația. Actorul Colin Farrell 
o aa în judecată pe Nicole Narain, o fostă 
iubită, pe care o acuză că ar fi încercat să 
vândă înregistrarea video a unui act sexual 
dintre ei, transmite BBC News Online.

„Țestoasele 
ninja"

Los Angeles (MF) - 
„Țestoasele ninja” vor ș 
reveni pe marile ecrane i 
în 2007, intr-un film de a- \ 
nimație asistată de com- j 
puter, aceasta urmând a i 
fi prima apariție a : 
eroilor amatori de pizza ; 
după 14 ani, transmite ; 
AFP, citând Daily Vari- I 
ety.

Potrivit ziarului spe
cializat hollywoodian, i 
noul film, al cărui titlu i 
nu a fost stabilit încă, va i 
fi produs de studiourile i 
Warner Bros. i

Primele trei lung- i 
metraje din seria desti- i 
nată publicului tânăr au ; 
avut în total încasări de j 
256 de milioane de dolari i 
în Statele Unite, între I 
1990 și 1993. î

Participă la 
Anonimul

București (MF) - Regi
zorul britanic Peter ; 
Greenaway va participa j 
la cea de-a doua ediție a I 
Festivalului Internațio- : 
nai de Film Independent î 
Anonimul, ce va avea loc I 
în august la Sf. Gheor- i 
ghe, în Delta Dunării. i

Marele regizor, în vâr- ; 
stă de 63 de ani, va avea i 
ocazia să se reîntâlneas- i 
că aici cu Marcel Iureș, i 
președintele Festivalului j 
Anonimul, unul dintre j 
actorii cu care a colabo- i 
rat la realizarea părții a i 
doua a trilogiei „Tulse j 
Luper Suitcases”.

rllIUI de vulpe arctică mănâncă din tavă 
și preferă carnea. Micul mascul s-a născut 
la 26 mai a.c. la Grădina Zoo din Duisburg, 
Germania. (Foto: epa)

Muzica și riscul la volan
Londra (MF) - Șoferii care ascultă și fre

donează muzică ușoară sau rock clasic au 
mai puține șanse să fie implicați în acci
dente decât cei care ascultă dance sau R'n'B, 
arată un studiu realizat în Marea Britanie 
și citat de Sky News online.

„Cântatul în timp ce conducem stimulea
ză nu doar mintea, ci și corpul, ceea ce pro
duce o stare de luciditate și reduce obosea
la”, este de părere psihologul Nicola Dibben, 
de la Universitatea Sheffield. „A cânta dis
trage mai puțin atenția decât o conversație”.

Piesele care trebuie evitate sunt 
„Firestarter” (The Prodigy), „Start The Riot” 
(Atari Teenage Riot), „Kim” (Eminem), 
„Pomp and Circumstance March no.l” 
(Edward Elgar) și „Arrival of the Queen of 
Sheba” (George Frederic Handel).

cum
Originile vieții în adâncuri

Papa (Foto: arhivă)

■ Japonezii caută să 
înțeleagă originile vieții 
explorând adâncimi încă 
neatinse.

Tokyo (MF) - Cercetătorii 
japonezi vor explora mărun
taiele Pământului la o adân
cime la care nu s-a mai ajuns 
niciodată, pentru a înțelege 
mai bine interacțiunea dintre 
plăcile tectonice și a cerceta 
originile vieții, transmite 
AFP.

Cercetătorii vor colecta 
fragmente din straturi aflate 
la o adâncime de până la șap
te mii de metri, sperând să 
afle informații despre organis
mele primitive din care au

Donație
București - Papa 
Benedict al XVI-lea a 
făcut o donație de 
25.000 de dolari 
pentru sinistrații din 
Moldova, suma fiind 
virată în contul Epis
copiei Romano-Cato- 
lice de lași. 
Jean-Claude Perisset, 
nunțiul apostolic în 
România și Republica 
Moldova, a făcut 
apel la Roma pentru 
a primi ajutor pentru 
sinistrații din Moldo
va. „Roma a răspuns 
imediat", virând banii 
prin intermediul Con
siliului Pontifical „Cor 
Unum".
Episcopia de lași a 
chemat și credincioșii 
romano-catolici să 
contribuie „cu fapta 
și cu rugăciunea pen
tru ajutorarea sinis- 
traților din urma 
inundațiilor". Astfel, 
duminică, în cele 130 
de parohii din 
Moldova se va face 
o colectă specială 
pentru ajutorarea si- 
nistraților.
în ajutorarea 
sinistraților este impli
cat și Centrul 
Diecezan Caritas lași, 
care a contactat 
toate protopopiatele 
în acest sens.

Lansarea navetei Discovery
■ Amânările repetate 
ale lansării navetei sunt 
cauzate de probleme 
tehnice neidentificate.

Washington (MF) - NASA 
nu a identificat cauzele pro
blemei tehnice ce a determi
nat amânarea lansării navetei 
Discovery, săptămâna trecută, 
și nu poate stabili pentru 
moment data la care vor fi 
reluate zborurile, au anunțat 
responsabilii agenției spațiale

A depășit toate recordurile
■ S-au vândut nouă 
milioane de exemplare 
în 24 de ore numai în 
SUA și Marea Britanie.

Londra (MF) - Cel de-al șa
selea volum din seria „Harry 
Potter” a depășit toate recor
durile, vânzându-se în aproa
pe nouă milioane de exempla
re, în primele 24 de ore de la 
apariție, numai în SUA și 
Marea Britanie, au anunțat 
editorii, citați de AFP.

„Sunt cele mai mari 
vânzări în prima zi după pu
blicare în Marea Britanie”, a 
informat Kim Crooke, de la 
Nielsen BookScan, confir
mând anunțul făcut de edi
torul britanic, Bloomsbury. 
Editura estimase că „Harry 
Potter and the Half-Blood 
Prince” s-a vândut în peste

Valori arheologice returnate
M Obiecte din morminte 
egiptene vechi de 2.500 
de ani au fost confiscate 
și returnate.

Sydney (MF) - Australia a 
returnat autorităților egip
tene mai multe obiecte cu va
loare arheologică provenind 
din morminte vechi de 2.500 

solistul grupului ferita 
Jamiroquai în timpu 
evoluției la Fiesta, tradi 
ționalul festival de vară 
din Roma. (Foto: epa)

evoluat formele de viață 
actuale.

„O mare adâncime subte
rană, presiune.mare, tempe
ratură ridicată și foarte puțin 
aer - acestea erau condițiile 
de mediu dominante în mo
mentul formării planetei”, ex
plică Jun Fukutomi, de la 
Centrul de explorări profunde 
ale planetei (CDEX).

O navă de explorare a fun
durilor marine, Chikyu, al 
cărei nume înseamnă „pă
mânt” în japoneză, va fi pusă 
la dispoziția CDEX la sfârșitul 
acestei luni. Forajele la mare 
adâncime vor începe la sfâr
șitul lunii septembrie 2007, în 
largul coastelor japoneze de la 
Pacific.

americane, citați de AFP. 
Dacă problema va fi rezol
vată, Discovery ar putea fi 
lansată cel mai curând pe 26 
iulie, potrivit NASA.
Problemă nedescoperită

„Căutăm încă problema”, a 
informat Bill Parsons, res
ponsabilul programului nave
tei, afirmând că NASA va 
încerca să lanseze naveta îna
inte de 31 iulie, ultima zi a 
ferestrei de lansare spre 
Stația Spațială Internațională 
(ISS).

„Obiectivul nostru princi
pal este să găsim și să 
rezolvăm problema”, a pre
cizat adjunctul său, Wayne 
Hale, la conferința de presă 
de la centrul spațial Kennedy 
de la Cape Canaveral, Flori
da.

NASA face eforturi să 
înțeleagă cauzele proastei 
funcționări a navetei.

J.K. Rowling, autoarea lui Harry

două milioane de exemplare 
în prjmele 24 de ore.
Și în SUA vânzări record 

în Statele Unite, cartea s-a 
vândut în 6,9 milioane de e- 
xemplare în prima zi, potrivit 

de ani, confiscate de poliție în 
timpul unei anchete, trans
mite AFP.

Cele șapte obiecte extrem de 
valoroase au fost găsite de po
lițiști în cadrul unei anchete 
care a condus la procese în 
Egipt, a declarat un purtător 
de cuvânt al Ministerului Me
diului și Patrimoniului. Este 
vorba de statuete funerare, ca
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Potter, alături de regina Angliei

editurii Scholastic. „încă o 
dată, «Harry Potter» a făcut 
istorie. Potrivit primelor in
formații deținute de Scholas
tic, cartea a bătut toate recor
durile de vânzări”, a declarat 
editorul american.

pul unei securi de bronz, un 
bol de ceramică și amulete.

„Rețeaua de trafic a fost 
descoperită în urmă cu câțiva 
ani și obiectele erau căutate 
încă de atunci pe plan inter
național. Acestea au fost iden
tificate în martie, în orașul 
Melbourne și au fost confis
cate de poliție”, a declarat 
purtătorul de cuvânt.

I *

Și în alte părți ale lumii: 
vânzările au fost masive, deși' 
cartea nu a fost lansată pen
tru moment decât în limba 
engleză.

în Germania, lanțul d. 
librării Hugendubel a vândut 
15.000 de exemplare.

Același fenomen s-a înre
gistrat în Austria, unde s-au 
vândut deja 12.000 de exem
plare din „Harry Potter and 
the Half-Blood Prince”.

în Cehia, în timpul week- 
end-ului s-au vândut în jur de 
o mie de exemplare.

Cele cinci mii de exemplare 
disponibile în Grecia s-au 
vândut ca pâinea caldă.

în Portugalia s-au vândut 
3.500 de exemplare, iar în 
Africa de Sud aproape că nu 
au existat librării care să nu 
organizeze o petrecere de 
lansare.


