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■ Un mormânt din 
preajma anului 1000 a 
stârnit entuziasmul 
arheologilor.

Orăștie (R.I.) - Inventarul 
bogat al mormântului unei 
căpetenii războinice readuce 
în discuție probleme rămase

Vel patru tineri care cu 
ajutorul unor cârduri false jy 
au reușit să fure din ban- ? 
comate sute de milioane S
de lei au fost prezentați ij
Tribunalului cu propuneri 
de arestare. (Eoto: sccoa'

Campanie Cuvântul liber
Deva (I.V.) - Cuvântul Liber a început o 

campanie pentru a veni în ajutorul celor 
care au suferit de pe urma ploilor în exces 
din ultimele săptămâni. Ea se va desfășura 
pe parcursul a șapte zile și toti cei care do- 

, resc a oferi puțin pentru cei care au pier
dut totul simt bine veniți oricând cu dona
ții, având în vedere că de pe urma inunda
țiilor au rămas fără case mii de persoane, 
mai ales din județele Bacău, Vrancea și 
Galați. Acest apel umanitar, venit în numele 
persoanelor sinistrate, este destinat tuturor 
acelora care doresc să trăiască într-o lume 
mai bună și cu posibilități pentru toți.

Lumina transformatăImportant!
Vă anunțăm că abonamentele la ziarul 

Cuvântul Liber se pot face la sediul redac
ției, la distribuitorii de presă sau la tele
fonul 0801 03 03 03 până în 26.07.2005 pen
tru județ și până la 30.07.2005 pentru Deva.

CUVÂNTUL LIBER
W Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 

© (0254) 211275
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■ Facturile restante la 
curent electric nu se 
plătesc și pentru 
CNCAF Minvest Deva.

Deva (I.J.) - Creanțele la 
energia electrică a compani
ilor miniere pentru care Mi
nisterul Finanțelor va împru
muta 1800 miliarde de lei nu 
vin și în județ. Afirmația 

nerezolvate din timpul când 
aceasta își manifesta spiritul 
războinic pe aceste meleaguri. 
Rămășițele unei tolbe de 
săgeți, decorată, niște scărițe 
și alte piese de harnașament 
frumos lucrate, și care stau 
dovadă că avem de-a face cu 
un „șef’, sunt rodul unei 
munci de câțiva ani și satis

aparține atât directorului adj. 
al GNH, Stamin Purcaru, cât 
și omologului său Sorin 
Copăescu, de la Minvest. „La 
noi nu există facturi restante 
la curent electric, așa că nu 
este cazul să fim ajutați”, 
spune Purcaru.

Datoriile Minvest către 
Electrica se ridică la 19.936,7 
milioane de lei. „Cu ocazia 
privatizării Electrica, AVAS 

facția celor care „sapă” cam... 
gratis! Peste 60 de morminte 
au fost cercetate până acum în 
necropola de lângă Orăștie; pe 
lângă simple cifre, în jurul lor 
începe să se contureze și o 
poveste care dă la iveală și 
faptul că n-am reușit (încă) să 
ne depășim complexele. „Toate 
descoperirile de până acum 

a preluat 558,7 miliarde de lei 
din datoria totală a firmei 
noastre către firma de dis
tribuție energie electrică pe 
care le va transforma în 
acțiuni”, conchide Sorin Co
păescu. Și atunci nu ne ră
mâne decât să ne întrebăm: 
pentru ce ia Ministerul Fi
nanțelor 997 miliarde de lei 
împrumut pentru Minvest, 
dacă ei nu au nevoie? 

din zonă sunt în legătură cu 
un sistem de supraveghere a 
văii Mureșului, s-au dezvelit 
astfel de necropole de la Sime- 
ria până la Alba Iulia. Nu se 
cunoaște etnia celor îngropați 
aici, ar putea să fie unguri sau 
pecenegi - eu cred că inven
tarul nu este specific primi
lor”, spune Marian Țiplic./p.3

Se ia apa!
Deva (TIS.) - Societatea 

Apa Prod S.A. anunță că 
azi, începând cu ora 7,00 
până mâine la aceeași 
oră, se întrerupe furniza
rea apei potabile. Sunt 
vizate orașele Hațeg, 
Călan și Deva, precum și 
comunele Sântămărie 
Orlea, Bretea Română și 
Băcia.

Austriecii au cumpărat cel mai mult de 
pe piața autohtonă de capital 

lunie ZQOS Austria a efectuat
K cel mai mare

volum al achizițiilor 
/’ pe^8»a de capital

SL LofcuIdhsUA

Culturile agricole în pericol

Pe trei Austria
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■ Specialiștii au emis 
avertizări privind 
apariția dăunătorilor la 
legume și fructe.

Deva (L.L.) - Unitatea Fito- 
sanitară Deva a trimis către 
toate primăriile avertizări 
privind apariția manei la 
cartofi și tomate și a dăunăto
rilor la vărzoase și pomi fruc
tiferi. Netratată, mana se poa
te extinde de la aparatul fo
liar la tuberculi, existând 
riscul deprecierii culturii.

lă a favorizat apariția manei, 
iar neaplicarea tratamentelor 
poate fi fatală. Pentru comba
terea manei se recomandă 
tratament cu Shavit (0,2%), 
Manox (0,3%) sau Melody 
Dou (0,25%). Pentru comba
terea dăunătorilor la vărzoase 
se aplică tratament cu Fastac 
(0,015%) și Calypso (0,02%), 
iar pentru pomii fructiferi, 
tratament cu Fastac (0,02%). 
Tratamentul trebuie repetat 
la interval de 2 săptămâni. în 
județ există 50 de magazine ce 
comercializează toată gama J-----

pinat ieri de copii îmbrăcați în costume tradiționale, Ia 
sosirea sa în Santa Cruz de Tenerife, înaintea conferinței 
pentru prosperitate și securitate. (Foto- epa)
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• Alertă falsă. Un avion care efectua curse 
între Ibiza și Roma a fost escortat în zbor 
până la aterizare de un aparat de luptă F16 
aparținând forțelor italiene, în urma unei 
alerte cu bombă. în urma controlului efectu
at nu a fost găsit nici un dispozitiv exploziv.

• Al treilea suspect. Poliția britanică a are
stat, în baza legii antiteroriste, un al treilea 
suspect în ancheta asupra atentatelor eșuate 
comise joi la Londra. Scotland Yard a pre
cizat că arestarea a fost operată în Tulse 
Hill, în sudul Londrei.

La discuții
Beijing (MF) - Statele 

Unite au acceptat să ia ș 
parte, ieri, la discuții bi
laterale cu Phenianul, în 
ajunul negocierilor mul- i 
tipartite referitoare la 
programul de înarmare i 
nucleară al Coreei de ; 
Nord, a anunțat negoci- j 
atorul american Christo
pher Hill. „Ne vom în
tâlni cu delegația (Co
reei de Nord) în această 
după-amiază” (ieri - i 
n.r.), a declarat oficialul 
american. „Doresc să 
subliniez faptul că nu 
este vorba despre de 
negocieri. Vrem doar să \ 
ne informăm asupra si- î 
tuației, să trecem în i 
revistă modul în care i 
vedem evoluția lucru- j 
rilor și să comparăm J 
observațiile”, a adăugat i 
el. Declarația oficialului 
american intervine în 
ajunul reluării negocier
ilor multipartite, care 
vor reuni, azi, la Bei
jing, reprezentanții ce
lor două Corei, ai Sta- î 
telor- Unite, Chinei, Ja» J 
ponfiei 0 RMT ‘

A doua revendicare
Roma (MF) - După revendicarea de sâm

bătă a atentatelor de la Sharm El-Sheikh, 
în numele Grupării al-Qaida din Levant și 
din Egipt, o altă grupare, autointitulată 
Brigăzile Martirilor din Sinai, și-a atribuit, 
duminică, atacurile din Egipt.

într-un mesaj publicat pe Internet, gru
parea Brigăzile Martirilor din Sinai și-a 
asumat responsabilitatea atacurilor din 
noaptea de vineri spre sâmbătă, comise în 
stațiunea Sharm El-Sheikh, afirmând că a 
lovit „locurile unde se reunesc olandezii, 
italienii și britanicii, ale căror țări ocupă, 
încă, teritoriul Irakului”.

în mesaj, gruparea neagă orice legătură 
cu organizația teroristă al-Qaida.

jwpare 
h Terrorise

John Howard 
(Foto: EPA)

Vizită 
inopinată 
Bagdad (MF) - Pre
mierul australian, 
John Howard, a 
ajuns, ieri dimineața, 
la Bagdad, pentru a 
se întâlni cu omo
logul său irakian, 
Ibrahim al-Jaafari, 
potrivit purtătorului 
de cuvânt al acestu
ia, citat de AFP. 
Vizita lui Howard, 
care s-a aflat, anteri
or, în Statele Unite 
ale Ameridi și în ca
pitala Marii Britanii, 
Londra, nu a fost 
anunțată. în prezent 
Australia arie aproxi
mativ 900 de soldați 
desfășuraj pe tento-' 
nul Irakului. *

Generoși cu banul public
■ Camera Deputaților 
cheltuiește defectuos 
fondurile publice, con
form unui raport al IPP.

București (MF) - Institutul 
pentru Politici Publice (IPP) 
reclamă lipsa de rigoare în 
cheltuirea fondurilor publice 
și tolerarea de către condu
cerea Camera Deputaților a 
carențelor de management în 
privința cheltuielilor făcute 
pentru parlamentari.

Institutul a făcut publică, 
ieri, o analiză privind efici

Atentat cu mașină-capcană
■ Un kamikaze și-a de
tonat mașina-capcană în 
fața unui hotel din cen
trul Bagdadului.

Bagdad (MF) - Două per
soane au fost ucise și alte 
zece rănite, ieri dimineață, 
după ce un kamikaze și-a de
tonat mașina-capcană în fața 
unui hotel din centrul Bag
dadului, a anunțat un oficial 
al Ministerului irakian de 
Interne.

Atentatul a fost comis la 
ora locală 6.15 și a vizat 
hotelul Al-Sadir, din centrul 
capitalei. Mașina-capcană a 
explodat chiar în fața intrării 
în hotel. Clădirea a mai fost 
vizată și în trecut de atacuri 
din partea rebelilor.

Noul atentat intervine după 
ce duminică cel puțin 25 de 
persoane au fost ucise într-un 
atentat sinucigaș comis împo
triva unui post de poliție din 
Bagdad. Polițiști și civili figu
rează printre victimele aten

Stabilesc criteriile retragerii
■ Un comitet ameri- 
cano-irakian va stabili 
criteriile retragerii 
armatei SUA din Irak.

Bagdad (MF) - Americanii 
și irakienii au instituit un 
comitet mixt însărcinat cu de
finirea criteriilor de retragere 
a trupelor americane, după 
transferarea către autoritățile 
naționale a preorgativelor de 
asigurare a securității țării, 
au afirmat, duminică, oficiali 
din cele două țări.

„Un grup comun de lucru 
va defini criteriile ce vor aju
ta la determinarea momentu
lui în care forțele irakiene 
vor fi capabile să își asume 
pe deplin responsabilitatea 

ența cheltuirii banilor publi
ci pentru cazare, diurnă, su
mă forfetară, combustibil, 
telefonie mobilă și achizițio
narea de mijloace fixe de 
către deputați în perioada 
2001-2003.
PSD pe primul loc

Cele mai mari cheltuieli pen
tru cazare au fost înregistrate, 
în 2002, de deputatul PSD Con
stantin Niță, care a cheltuit 
peste 832 de milioane de lei. 
Raportând sumele anuale la ta
riful de cazare la hotel pentru 
anul corespunzător, Niță ar fi 

Hotelul Al-Sadir, din centrul capitalei Irakului, distrus în urma 
exploziei mașinii-capcană (Foto: epa)

tatului, care s-a soldat, de a- 
semenea, cu 33 de răniți. Ata
cul a vizat postul de poliție 
Al-Rashad din cartierul Al- 
Mashtal, din sud-estul Bag
dadului. Un număr de 25 de 
autovehicule au suferi avarii 
din cauza exploziei, care a 
provocat un incendiu într-o 
clădire din apropiere.

Unsprezece irakieni, între 
care patru polițiști, au fost 

asigurării securității Iraku
lui”, a explicat ambasadorul 
american Zalmay Khalilzad, 
după o întâlnire cu premierul 
irakian Ibrahim Jaafari.

„Acest grup de lucru nu 
este însărcinat cu stabilirea 
unui calendar, ci cu identifi
carea condițiilor, care vor fi 
apoi validate de Guvernul 
irakian și de Forța multi
națională”, a adăugat el. „De 
îndată ce aceste condiții vor 
fi îndeplinite, vom începe 
transferul către irakieni a 
responsabilității din domeni
ul securității”, a precizat 
ambasadorul. „Premierul a 
solicitat grupului de lucru să 
îi prezinte un plan operațio
nal în decurs de 60 de zile”, 
a precizat Zalmay Khalilzad. 

decontat un număr de 492 de 
zile de cazare pe an la hotel. O 
altă variantă care ar explica 
sumele decontate ar fi aceea că 
deputatul PSD s-a cazat în 
același timp și la hotel și în alte 
spații pe parcursul a 389 de zile.

în 2004, pentru cei 210 de
putați cazați, Camera Depu
taților a plătit, în medie, 700 
de milioane de lei anual pen
tru fiecare parlamentar cazat 
la hotel și 224 de milioane de 
lei pentru unul care a optat 
să stea în alte spații.

în plus, membrii Biroului 
Permanent al Camerei și li

uciși în alte atacuri înregis
trate duminică pe întreg ter
itoriul Irakului.

Potrivit armatei SUA, un 
soldat american a fost ucis, 
sâmbătă, într-un atac cu ex
plozibil comis în apropiere de 
granița cu Iordania, în timp 
ce un alt militar american și- 
a pierdut viața duminică într- 
un atac ce a avut loc la nord 
de Bagdad.

Călin Popescu Tăriceanu Theodor Stolojan (Foto: arhivă)

Tăriceanu îl așteaptă pe Stolojan
București (MF) - Liderul 

liberal, Călin Popescu Tări
ceanu, a arătat disponibilita
tea sa și a PNL de „a aștepta 
implicarea lui Theodor Stolo
jan în cadrul partidului sau 
al Guvernului, iar Theodor 
Stolojan a menționat că va 
reflecta asupra acestei propu
neri”, se arată într-un comu
nicat al Biroului de presă al 
PNL. Călin Popescu-Tăricea-

Vor s-o dea jos.
Mii de protestatari au 
mărșăluit ieri în Manila 
pentru a cere demisia 
preșeuintelui Gloria 
Arroyo. Opoziția parla
mentară din Filipine a 
inițiat, tot ieri, o proce
dură de destituire 
împotriva președintelui > 
Arroyo, acuzată de 
corupție și fraudă elec
torală. Arroyo e acuzată 
că a discutat la telefon cu 
un membru al Comisiei 
Electorale în timp ce 
numărarea buletinelor de 
vot după scrutinul din 
mai 2004 era în curs de 
desfășurare. (Foto: epa)

. ..............  

derii grupurilor parlamentare 
au efectuat, în 2004, convor
biri suplimentare pe tele
foanele mobile în valoare de 
un miliard de lei, bani decon
tați din bani publici. în 2003, 
Camera a plătit pentru con
vorbirile deputaților peste 
patru miliarde de lei.

Datele au fost puse la dis
poziția Institutului pentru 
Politici Publice de Camere 
Deputaților, care a pierdut L 
instanță procesul intentat de 
IPP în baza Legii privind 
liberul acces la informațiile 
publice.

Exercițiu
Constanța (MF) - Pre

ședintele Traian Băsescu 
a asistat, duminică, la 
poligonul militar Ba- 
badag (județul Tulcea), 
împreună cu mâi mulți 
oficiali români și ameri
cani, la o ședință de tra
geri la țintă în cadrul 
exercițiului militar româ- 
no-american „Romex 05”.

Purtătorul de cuvânt 
al exercițiului, maior 
Daniel Anghel, a decla
rat că pentru prima dată 
armata română a ajuns 
în faza în care se instru
iește cot la cot cu arma
ta americană.

în iulie-august, Poligo
nul din Babadag găzdu
iește cel mai amplu e- 
xercițiu româno-ameri- 
can de până acum, la 
care participă 1.500 de 
militari americani din 
forțele terestre ale SUA, 
respectiv 500 de militari 
români.

nu s-a întâlnit, ieri, cu Theo
dor Stolojan pentru a analiza 
ultimele evenimente din ca
drul partidului și modalitățile 
de dinamizare a PNL.

„Principala concluzie a, 
întâlnirii, se referă la necesit 
tatea întăririi PNL și a Ali
anței, obiective pentru care 
vor milita atât Călin Popescu- 
Tăriceanu, cât și Theodor Sto
lojan”, se arată în comunicat.
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• Documentație nouă. Consiliul Local al 
Orașului Hațeg a adoptat recent o hotărâre 
prin care s-a aprobat o nouă documentație 
tehnico-economică. Aceasta se referă la 
lucrările de construcție și instalațiile rămase 
de executat la noul sediu al Primăriei, sediu 
început în urmă cu aproximativ 15 ani și 
rămas încă nefinalizat. (D.l.)

'• Amenzi mai mari. Conform OU, adop
tată de Executiv în 14 iulie, efectuarea trans
portului rutier public de mărfuri sau a celui 
ocazional de persoane, fără existența docu
mentului de transport, precum și nerespec- 
tarea graficului de circulație vor fi sancțio
nate cu amenzi cuprinse între 10 și 15 mi
lioane de lei vechi. (T.S.)

• A doua zi de sărbătoare. Festivalul
„S.O.S. Castelul" continuă și azi cu reprezen
tațiile trupei de teatru de la Colegiul „Matei 
Corvin" din Hunedoara. Tot în această seară, 
începând cu ora 20,30, va mai avea loc și o 
vizionare -Iron Maiden-Pantera. (R.l.)

Tiberiu Stroia
tiberlu.stroiaflln1ormniedla.ro

Disponibilizări la 
Comu

care au uitat, la ferma de la 
își ține ouăle fostul premier Adri

an Năstase. Cu găinile aferente, bineînțeles. 
Vreo 2.000 dacă ar fi să ne luăm după re
gistre. Și pentru că toată lumea face donații 
către sinstrații din Moldova, Adrian Năstase 
și-a călcat pe inimă și s-a hotărât să ofere 
1.000 de găini sătenilor din Vadu Roșea. în 
felul acesta, dacă nu ținem cont de numărul 
de case și de banii ăia de zac prin conturi, 
putem spune că fostul premier al României a 
sărăcit pe jumătate.

Sau, matematic vorbind, numărul ouălor lui 
Năstase s-a înjumătățit.

Rămâne însă de văzut în ce măsură vor 
reuși să se adapteze traiului de la țară 
cele 1.000 de disponibilizate de la Cornu. 

Pentru că e de presupus ca o găină crescută 
într-o astfel de familie să aibă tabieturile ei. 
De aceea, ar trebui ca sătenii să achiziționeze 
un Nissan Terano pentru transportul gali- 
naceelor prin curte. Și, săptămânal, să aducă 
de la Capitală o echipă de coafeze pentru a 
le menține la cote maxime aroganța. Nu tre
buie uitată hârtia igienică roz, câte o ședință 
de partid la două zile și niște cocoși capabili 
să ofere numere de striptease pe cinste.

Pentru că numai în aceste condiții, găinile 
își vor face treaba, transformându-i pe sinis- 
trații de azi în bogătanii aroganți de mâine.

DN7 Deva-lila - Tătărăștl
Sântuhalm - Cristur - HunedoaraDJ 687

In Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul Dece-

cw*M»

Furt cu „Piskuța" din bancomat
■ Patru tineri din Cra
iova au furat, cu câr
duri false, 217 milioane 
lei din bancomate.

Deva (M.T.) - Patru tineri 
din Craiova au fost prinși în 
flagrant, vineri seară, de 
polițiștii de la Serviciul de 
Combatere a Crimei Organi
zate și Antidrog, în timp ce 
încercau să opereze un ban
comat de la intersecția stră
zilor Oituz și Decebal. în 
urma cercetărilor efectuate de 
oamenii legii, s-a stabilit că

in aceeași zi băieții au golit 
și alte bancomate din Hațeg 
și Petroșani. Doi sunt stu- 
denți la electrotehnică în 
anul cinci, iar celălalt student 
la drept.
Operațiunea „pisicuța”

Cei patru tineri cumpăra
seră din străinătate „blan- 
curi", cârduri care o dată 
introduse în bancomat citesc 
datele personale ale clientu
lui, iar după 24 de ore le ridi
cau. O dată stocate infor
mațiile, urma procesul de 
decodificare a acestor date și

așteptau ziua în care se virau 
banii în contul respectiv.

La percheziția corporală 
asupra lui Cosmin Tomescu, 
de 25 de ani, au fost găsite 
zece milioane de lei și două 
cârduri contrafăcute. Al 
doilea, Gabriel Tomescu, de 
31 de ani, deținea aceeași 
sumă, plus 95 de euro și un 
card, iar al treilea avea patru 
milioane, un telefon mobil și 
un card.

Ștefan Cioroiu, a patra per
soană din acest grup avea 
doar două milioane de lei. în 
schimb, în mașina cu care se

deplasau dintr-o parte în alta 
a țării aveau 217 milioane lei, 
62 de cârduri false și trei tele
foane mobile.
Cinci bănci „operate”

Mai multe bănci, au sesizat 
operațiunile executate de cei 
patru pe raza județului nos
tru, dar și în județele Dolj și 
Gorj și se așteaptă plângeri și 
din alte județe.

Prejudiciul în județul Gorj 
a fost de 450 de milioane lei. 
Băieții sunt cercetați și riscă 
o pedeapsă cu închisoarea de 
la 1 la 12 ani.

Prejudiciul adus celor cinci bănci din județ a fost de 217 milioane de lei, iar în Gorj de 450 de milioane lei (Foto: sccoa)

Zestre arheologică bogată
Orăștie (R.l.) - Șantierul 

arheologic de pe Platoul 
Rompoș de lângă Orăștie s-a 
deschis la începutul anilor ’90 
la inițiativa unor tineri 
cercetători care nu aveau 
„acces” pe șantierele mari, 
care înghit majoritatea fon
durilor, și care încercau să- 
și croiască un drum al lor, 
independent de vechea școală 
arheologică, rigidă și con
formistă. La fel ca multe 
altele nici acesta nu a fost 
susținut financiar de „sus”; 
titularul de atunci al șan
tierului, Zeno Pinter, a găsit 
însă și surse de fi nanțare. 
Apoi, timp de câțiva ani, 
lucrările s-au sistat (un cer
cetător neamț și câteva mor
minte presupuse a fi un
gurești n-au reușit să stâr

nească interesul autorităților 
românești!).

Din 2000, Marian Țiplic, șef 
de catedră la Facultatea de 
Istorie a Universității „Lu
cian Blaga” din Sibiu, a re
venit pe șantierul unde și-a 
făcut pratica de arheolog și de 
atunci doar entuziasmul lui a 
reușit să mențină în viață 
acest sit. „Avem cei mai 
mulți studenți care fac prac
tică arheologică - 170 - inclu
siv pe 3 șantiere hunedo- 
rene”, spune Țiplic. După pă
rerea lui, la Orăștie sunt „cel 
puțin 5 puncte unde s-ar 
putea săpa 80 de ani de acum 
ca să se scoată la iveală tot 
potențialul istoric âl zonei. 
Din păcate, noi suntem prea 
mici, banii se îndreaptă în 
aceleași direcții de ani buni”. Față în față CU istoria (Foto: Raluca lovescu)

Tăriceanu și Stolojan - încotro?
■ Cei doi s-au întâlnit 
și au stabilit că vor 
milita pentru întărirea 
PNL și a Alianței.

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - Premierul Tăricea
nu și-a arătat disponibilitatea 
de „a aștepta implicarea lui 
Theodor Stolojan în cadrul 
partidului sau al Guvernu
lui”, iar fostul lider al PNL a 
menționat că va reflecta asu
pra acestei propuneri. Cei doi 
s-au întâlnit pentru a analiza 
ultimele evenimente din

cadrul partidului și moda
litățile de dinamizare a PNL, 
de întărire a partidului, pre
cum și a Alianței DA.
Reacții hunedorene

în urma discuțiilor, s-a sta
bilit că tensiunile care apar 
în interiorul Partidului Na
țional Liberal trebuie rezol
vate strict în interiorul for
mațiunii, conform prevede
rilor Statutului. Mircea 
Moloț, vicepreședintele PNL 
Hunedoara, care a participat 
la întâlnirea de săptămâna 
trecută dintre Tăriceanu și 
liderii organizațiilor județene, 
ne-a precizat că actualul pre

mier are susținerea filialelor. 
„Cu excepția a două județe, 
toată lumea l-a susținut pe 
Tăriceanu. Nici o clipă nu s- 
a pus problema unui Congres 
Extraordinar sau a alegerii 
unui nou președinte al PNL. 
Referitor la întâlnirea de ieri, 
ea practic a fost doar o dis
cuție pentru a se vedea dacă 
domnul Stolojan mai dorește 
să revină în politică. Dacă 
vrea acest lucru, noi îl 
așteptăm cu plăcere, pentru 
că PNL-ul îi datorează mult, 
dar asta nu înseamnă că tre
buie să fie neapărat premier 
sau președinte de partid”, a 
mai precizat Mircea Moloț.

Fără cereri
Deva (L.L.) - Datorită 

avalanșei de cereri pen
tru cumpărarea utila
jelor agricole, în regim 
subvenționat, de către 
agricultorii din zona 
montană, DADR a sistat 
primirea cererilor. Con
form reprezentanților 
DADR, „sunt foarte mul
te dosare în decurs de 
avizare și dacă vor mai 
rămâne fonduri, după 
avizare, vom continua să 
primim cereri până la 
epuizarea fondurilor”. 
Până acum au fost apro
bate peste 490 de dosare.

1
I

bal - Calea Zarandului - Zona Șolmu;

Caricatură de Liviu Stănilă

"Brânza era bună"
Deva (M.T.) - După ce în 

urmă cu o săptămână 7 per
soane au ajuns la spital cu 
toxiinfecție alimentară, ana
lizele au dovedit că nu brân
za de oaie pe care au consu
mat-o e de vină. Proprietarul 
turmei de oi, care a vândut 
produsul în satul Barbura, a 
așteptat cu „sufletul la gură” 
analizele care au dovedit că 
brânza este comestibilă.

„Nu știu de ce s-au îm
bolnăvit acei oameni, dar cu 
siguranță nu brânza pe care 
am comercializat-o eu este 
cauza. Sunt atâtea persoane 
care cumpără de la mine și 
până acum nimeni nu s-a 
plâns de calitatea produsului. 
Am mâncat și eu împreună cu 
familia și alte persoane și nu 
am pățit nimic”, spune Dorin 
Demian.

expertul tâu

DESCHIS
luni - vineri 10,00-19,00 

sâmbătă 10,00-14,00

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

tiberlu.stroiaflln1ormniedla.ro
mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
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1976 - A murit Dominic Stanca, poet, prozator și drama
turg („Hurmuzul jtipâniței", „Itinerar dacic") (n. 

31.01.1926)_____________
1721 - S-a născut Samuel Brukenthal, om politic ger
man din Transilvania, colecționar de artă. Palatul lui din 

Sibiu, azi Muzeul „Brukenthal”, adăpostește colecția sa 

de artă (m. 9.04.1803)_________________________________________

1875 - S-a născut C. G. Jung, psihanalist (m. 6 06.1961) 
1856 - S-a născut dramaturgul și eseistul G. B. Shaw, 

laureat al Premiului Nobel pentru literatură pe anul 1925 

(„Discipolul diavolului", „Cezar și Cleopatra") (m. 

2.11.1950) In șagă!

Poate

.ass*
Are dungi Țesătură 

cu dungi

Dungate 
Ja_șpațe!_ 

Târla 
fructelor

21 mart.-20 apr

brazdă!
21 iun.-20 iul.

21sept.-20 oct.

21 oct-20 nov.

21 nov.-20 dec.

21 ian.-20 tebr

I

in A apărea 

A face 
dungi In 
pământ

Primiți o ofertă de parteneriat, dar nu e la nivelul așteptărilor. 
Sunteți epuizat și dacă nu vă odihniți veți avea surprize 
neplăcute.Face dim-

Aripi de 
cocoși 

Atmos- 
ferâ

Usturoi

21 apr,-20 mai_______  ___ _________________

Munciți mult, dar rezultatele nu se văd atât de repede cum 
doriți. Nu vă neliniștiți, vor apărea, dar e nevoie de mai multă 
perseverență.

21 mai-20 iun.

Dispozitive A. Dincă

Pentru purificarea apei
Deva (V.R.) - Dintre dispozitivele cerce

tătorului Ancu Dincă, cele mai cunoscute 
sunt cele destinate tratării unor afecțiuni, 

prin echilibrarea 
energetică a orga
nismului. Pentru 
invențiile sale a 
obținut medalia de 
aur la Geneva și 
mai recent un, 
important premiu

în Ucraina. Dispozi
tivelor existente - 

destinate telefonului mobil, televizorului, 
frigiderului, locuinței, biroului - li s-a 
alăturat recent unul pentru restabilirea 
câmpului energetic al apei. Cu ajutorul lui 
apa dobândește calități cristaline și de 
puritate, pierde bioxidul de carbon. Nitriții 
se neutralizează și crește PH-ul apei, ea 
comportându-se asemeni agheasmei.

unuriȚi
Energie electrica______________________________________
Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec

trice:
09.00-15.00 Deva, Str. Imp. Traian, bl. 18, 19 

08.00-09.00 și 15.00-16.00 (scurte opriri, de 5-10 minute) 
Deva, imp. Traian blocurile 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 

21

Servește!

Numărul 
cu cercul

Zăgaz 
laterali

Esența de 
aloel

Dungi pe 
față

Pășune 

A face 
dungi

Șarpe

Agitat fiind, riscați mutări imprudente, vă destabilizați ener
getic. Stresul vă afectează relațiile cu ceilalți. Atenție la 
sănătate!

Aveți tendința să riscați mult. Nu vă forțați norocul! Ziua e 
favorabilă deplasărilor în interesul familiei. Vin bani de unde 
nu credeți.

21 iul.-20 aug.

Aveți parte de multe realizări personale. Dacă aveți răbdare 
și ascultați sfaturile partenerului, de viață, totul va merge bine.

21 auq.-20 sept.__________

Programul dv cuprinde multe activități domestice, de care 
nu știți cum să vă scăpați mai repede. 0 vizită vă face plăcere.

E bine să fiți stăpân pe situație, să vă vedeți interesul acum, 
când trebuie. în familie vă e apreciat rolul dv stabilizator.

Sat din 
au<** 
Crema

Cu cât atmosfera e mai tensionată, cu atât dv sunteți mai 
calm. Sunteți un exemplu pentru anturajul aflat în pragul 
isteriei.

Spiritul dv critic extrem de ascuțit vă poate juca o festă urâtă 
dacă vă antrenați în dispute cu șefii sau cu persoane de sex 
opus.

21 dec.-20 ian.

Vă creați noi obligații, pentru că nu sunteți atent la ce se 
întâmplă în jurul dv. Fiind perseverent, vă descurcați și acum 
excelent.Soluția Integramei din 

numărul precedent: M
- M - PUI - GORUNI - 
AC - LARICE - R - ZIDI
- ISCA - ZADA - TOC
- TIC - PLOPI - A - IM
- INA - CANETE - CL
- RASINA - E - ST - TS
- ULM - AREAL - AN - 
BRIC - A - CER 
CAINE - ANIN.

Apa____________ __________
Se întrerupe furnizarea apei:
- de marți, ora 07.00, până miercuri la ora 07.00 în: Deva, 
Simeria, Călan, Hațeg și în comunele de pe conducta de 

la Sântămărie Orlea

Gaz metan________________________________
Nu se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva

700 Jurnal TVR Sport 

Meteo

7:15 Grădinile italiei 
7:45 Gnu minute 

de cultură
800 Portul miracolelor
830 Miss World 

România
900 Sănătate pentru toții 
930 Teleshopping 

1000 Misteriosul
0 JohnDoe

1100 Felicity
1155 Eiro-dispecer 
1200 Zestrea românilor (r) 
1330 Desene 

animate
143) Junal TVR

Sport Meteo

1430 Teleshopping 
1500 Gtădnile

ItsĂei
1503 Pro Patria
16.00 Kronka Emisiune în 

limba maghiară

16:55 Natație Campionatul 
Mondial de la Montreal 

Rezumat

1730 Nocturne
1830 Stideți (r)
1900 Junal TVR Sport Meteo

¥

s
s

s
I 
f/ ■
t

7:00 Știrile Pro TV
9:15 Tânăr și neliniștit (r) 

10:15 Destine răscumpărate 
11:15 Tu ești, tu câștigi! (r) 
12:15 Zâmbete îhtr-o pastilă 

13:00 Știrile Pro TV 
13:45 De râsul lumii 
14:15 Viața ascunsă (dramă, 

H SUA, 1999) Cu: Roma 
Downey. în anul 1997, 

actrița Roma Downey a 
fsot inclusă de revista 
People în topul celor 

mai frumoși 50 de 
oameni din lume.
Cassie este o femeie cu 

o viață aparent per
fectă: are un soț 
devotat, David, un fiu 
foarte inteligent și 
douăzeci de ani de 
căsnicie perfectă.

1600 Tânăr și neliniștit Cu: 
g Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell 
1700 Știrile Pro TV 

17:45 Tu ești, 
tu câștigil

18:55 Știrile sportive 
1900 Știrile Pro TV Sport

Vremea

6:10 în gura presei

7:00 Observator Cu Sanda 

Nicola. Sport
8:00 în gura presei (r) 

9:00 America's Funniest 
Home Video

930 Anastasia (r) 
10:00 Incredibil, 

dar adevărat!
1030 Concurs 

interactiv
1200 îngerul 

g păzitor
1300 Observator Cu Simona 

Gherghe
13:45 Pirații

Q Paradisului (aventuri, 
SUA 1998, r) 

1600 Observator 

16:45 Vivere - A trăi cu pasi-
0 une (soap, 1999, Italia) 

Cu: Edoardo Costa, 
Giorgio Ginex, Edoardo 
Velo, Giuditta Saltarini, 
Lorenzo Ciompi, 
Donatella Pompadur, 
Elisabeta De Palo 

1730 Anastasia 
1830 Divertis:

Felix și Ofilea 
1900 Observator

7:00 Jessus (r) 
8:15 Culoarea 
□ păcatului (r) 
9:15 Mama vitregă (r)

10:10 Anita Cu: Ivonne Mon- 
g tero, Jorge Enrique 

Abello, Natalia 

Streignard, Marcelo 
Cezan, Elluz Peraza

12:15 Amazoana
13:15 Valentina, grăsuța mea 

0 frumoasă
14:15 Legături 
0 de familie

1530 Jesus Cu: Joaquin Fur- 
g riel, Malena Solda, 

Jorge Marrale, Emilia 
Mazer, Monica Galân

1630 Luna Cu: Gaby Espino, 
g Christian Meier, Julio 

Cesar Luna, Aura Cristi
na Geithner, Alejandro 

de la< Madrid
17:30 Poveștiri adevărate 

Emisiune cu povești 
reale despre viață, 
prezentată de Dragoș 

Stănescu.
18:05 Vremea 

de Acasă
18:10 Pariul iubirii

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227Q91
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
OJ.P.C. HD 214971

7:00 Sărută-mă 

0 prostule!
(reluare)

800 Teleshopping
830 CeZar și 

tipar
9:00 Rebelii (r) 

10:00 Tonomatul 
de 

vacanță 
11:45 Pasiuni 
12:40 Nemuritoarea

Bl (reluare)
13:30 Teleshopping 

14:00 Desene

13 animate 
1430 Fiica

g oceanului 
15:00 împreună

1h Europa 

Emisiune în limba 

germană 
16:00 Cronid 

mediteraneene 

16:30 Sabrina 
17:00 Rebelii .
1800 Lumea 

de aproape
18:30 Mărturii 
19:00 Soția

El lui Lorenzo

Lâsați-le celor din jur impresia că participă la ceva important. 
Imaginea prezentată în fața lor e mai aproape de adevăr 
decât credeți.

21 febr.-2O mart.

Interesul vă e captat de o persoană care vă face unele 
mărturisiri legate de sănătatea cuiva drag. încercați să-l 
ajutați cât puteți.

06.30-07.00 Observator (r)
16.30 - 16.45 Știri locale (d)

i

7:u0 ielf'hopping
7:30 News Radio (r)
7:55 Sport cu

Florentina
8:35 Sunset Beach 

H (reluare, dramă, SUA 
1997)

9:25 Dragoste
H și putere

10:00 Kensky
Show (r)

10:55 Clip Art (r)
11:00 Monica (r)
12:05 Teleshopping
12:35 Bani la greu
1330 Teleshopping
1400 Sunset

E3 Beach
15:00 Dragoste

B și putere
16:00 Jake 2.0 (r)
16:55 News

Radio
17:30 Cash Taxi (r)
18:00 Focus Prezintă: Maga- 

da Vasiliu. Rubrica Sport 
prezentată de Radu Val- 
can. Rubrica Meteo 
prezentată de Nadira.

19:00 Documentar

2tt00 Gie este fid meu?
(comedie, coprod., 

El 2003) Cu: Thierry Lher- 
mitte, Ophelie Winter, 
Maria Pacome sonor 
Watiinng, Midiei 

Muller, Franțois Levan- 
tal. Vincent Poirel este 
conducătorul unei mari 
companii 
multinaționale. Are tot 
te și-a dorit în viață - 
succes în afaceri, o soție 

frumoasă și iubitoare, 
dar nu are copii. Soci
etatea condusă de Vin
cent obține proiectul 
construirii unui stadion 
olimpic. Proiectul origi
nal propus aparține 
arhitectului Simon Vari- 

ot
21 $6 Orcul Soarelui 
2200 Starhunter 
2300 jurnalul TVR 
2330 Mbs World România

$

(0.1b Război cu mafia
13 adopții» (dramă, co

prod., 2004) Cu: Dana 

Delany, Benz Antoine. 
Nathalie Johnson și

- soțul ei, Steve, sunt un 
Cuplu înstărit din Min
nesota care-și dorește 
să înfieze un copil. 
Steve are un fiu de opt 
ani dintr-o căsnicie 
anterioară, însă 
Nathalie își dorește 

propriul ei copil, pe 

care nu poate să îl 
aibă pe căi naturale.

2300 Știrile PRO IV 
23:45 Vreau să

tiu mare 
23:50 Walker, polițist teren 

100 Știrile PRO TV 
208 Renegatul 
1.00 Război cu mafia 
i3 adopților (dramă, 

coprod., 2004, r) 

500 Destine 
S răscumpărate (r)

I

I

200] Sport. Meteo 
2030 Cei mai frumoși ani 

Emisiune de divertis

ment cu Crina Matei 

2230 Observator 
2330 Divertis: Felix și

Ofilea (r)
000 Strigăt în noapte
0 (dramă, SUA 1995) Cu: 

Măriei Hemingway, 
Finola Hughes, George 
DelHoyo După moartea 
copilului lor, Madeline și 

J. Jeffreies se mută pe o 
insulă. Noaptea, Made- 
fine aude plânsul unui 
copil. Ca totul să fie și 
mai ciudat, o femeie 
oarbă o avertizează să 
plece din casă până nu 

e prea târziu.

200 zxtcurs Interactiv 
300 Observator (r) 
400 Dileme vârstei 
430 îngerul păzitor 
530 Vivere - A trăi cu pasl- 
0 tine (reluare)

(
1

I
i

ț 
I

2tt00 Mama vitregă Cu: Vic- 
g toria Ruffo, Cesar Evora, 

Eduardo Capetillo, 
Mauricio Aspe, Ana 
Layevska

2100 Anita Cu: Ivonne Mon- 
0 tero, Jorge Enrique 

Abello, Natalia 
Streignard, Marcelo 
Căzan, Elluz Peraza

23:00 Culoarea păcatului 
000 Legături de familie 
g (reluare) Cu: Vera Fisch

er, Tony Ramos, Jose 
Mayer, Alexandre 
Borges, Ana Carbatti. 
.Legături de familie" 

(Lazos de Familia) este 

o dramă care se 
bazează în primul rând 

pe un triunghi amoros 
în care mama și fiica 

sunt îndrăgostite de 
același bărbat.

100 Poveștiri adevărate 
130 De 3X femele (reluare) 
3:15 Corazon latino

2M0 Dragul de Raymond 
20:30 Verdict crimă!
2130 Jurnal TVR 
22:00 Jurnalul Euronews 
22:15 Jane Doe (dramă, SUA 

131995) Cu: Calista Flock- 

hart, Christopher Pedit- 
to, Elina Lowensohn, 
Richard Bright Vincent 
Pastore.

0X30 Stargate SG-1 
0:45 Auto Club 
130 Dragul de Raymond 
200 Destine sentimentale

13(1) (dramă, coprod., 
2000) Cu: Emmanuelle 
Beart, Charles Berling, 
Isabelle Huppert, 
Dominique Reymond, 
Andre Marton. Jean 
este un pastor care abia 
se reface după eșecul 
căsătoriei. 0 întâlnește 
pe Pauline la Balbozac. 
Dificila lor poveste de 

dragoste se suprapune 
peste situația de criză.

1

20:00 Cum ți-e scris
(comedie romantică, 

JiSUA, 1994) Cu: Marisa
Tomei, Robert Downey 
Jr., Bonnie Hunt 
Joaquim de Almeida, 
Fisher Stevens. în ado

lescență, lui Faith i se 
ghicise de două ori că 
cel care îi este sortit 
poartă numele de 

Damon Bradley, dar nu 
avusese niciodată

. ocazia să cunoască pe 
. cineva cu

acest nume. 
22:00 Cash Taxi Cu: Gabi

Jugaru
2230 Trăzniți în NATO 
23:00 Focus Plus Prezintă:

Cristina Jopescu. Rubri
ca Sport prezentată de 
letiția Enache 

23:45 Mutant X 
0:45 Guinness 
1:45 Focus Prezintă: Maga- 

■«- " ia Vasiliu (reluare) 

2:45 Bani la greu

t

î

6:00 Banda Olsen cânta
13 rock (Comedie - Dane

marca, 2004)
7:30 Pe platourile de filmare 

Bl Episodul 30
8:05 Fabrica de pălării 
H (Dramă, SUA, 2002)

9:45 Vulpea cu trei pidoare 

H (Familie, Italia, 2001) 
11:15 Vedete la Hollywood:

El Halle Berry
11:40 Party in the Park 2004 

13:45 Zachary Beaver
H (Dramă, SUA, 2003) 

15:10 Primul amendament 
H(Thriller, SUA, 2000) 

16:40 Cinema, dnema, dne- 
0ma Episodul 30 

17:10 Radio (Dramă, SUA
O2003[

1900 Star Trek: Nemesis (sf,
13 SUA 2002) Cu: Patrick 

Stewart, Jonathan 
Frakes, Brent Spiner

21:00 Carnivale Ep. 23 - 
0 Lângă Noul Canaan

22:00 Totul despre sex - Ep. 
089 - Catch-38

22:30 Totul despre sex - Ep. 
090 - Din lac în puț

23:00 Destine încrucișate 
fi (Comedie, SUA, 2004) 

Cu: Michael L. Camp
bell, Reathel Bean 

0:35 Nid pro, nid contra 
H (Crimă, Franța, 2003)

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV 

Deva
18.45-20.00 Emisiuni infor

mative

1030 Elixirul tinereții (come
die, SUA, 2000)

12.15 Afacerea Nairobi 
(dragoste, SUA 1984)

14.00 Fiicele lui McLeod (s)
14.45 Alegerea lui Christy 

(dramă, SUA, 2001)
1630 Eutanasie sau crimă? 

(dramă, 1997, r)
18.15 Elixirul tinereții (r) 
20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 0 mie și una de nopți

(aventuri, SUA, 2000)
22.45 Jordan (s)
23.45 Casa bântuită (thriller, 

SUA 1998) 
Dispărută, dar nu uitată 
(II) (dramă, SUA, 2004) 
Cu: Brooke Shields, 
Scott Glenn, L. Dia
mond Phillips)

01.45

0930 Fotbal Spania: Deportivo ■ 
Beds Sevilla 10:15 Fotbal Spania 

11:15 Teleshopping 1130 Hand
bal masculin: Rapid CFR București 
-U Timișoara 1200 Știrile TV Sport . 

12:15 Handtal feminin 1300 Știr
ile IV Sport 14:10 Fotbal: Chelsea - , 
Newcastel. Clubul englez de fotbal 
Chelsea Londra a făcut o oferta- 
record fo valoare de 32 milioane de 
lire sterline 56,28 milioane de 
dolari/, pentru căpitanul echipei FC 

Liverpool, Steven Gerrard 1630 

SuperSpania: Mallorca - FC 
Barcelona 1830 Știrile TV Sport

20.30 Războaie la mulinetă 
lle1' 21.00 Mari oameni de stat și
Chelsea ■ Bayem Munchen 2300 s problemele for
Rarek opțiOOfl V Sport churchHI

15.00 Mașini extreme: 
Motoare de un milion 

de dolari
16.00 Mega-războaie cu fiare 

vechi, Curse pe șenile 

■17.00 Motociclete americane, 
Mașinăria de curse

18.00 Mașini de viteză, Bent
ley contra Mercedes

19.00 Tehnologie extremă, 0 

construcție contorsion
ată

20.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
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•• Solidaritate. Pentru a-i ajuta pe sinistrații 
din Moldova, la sediul Organizației PNL 
Brad, zilnic oamenii aduc alimente neperisa
bile și îmbrăcăminte. Acțiunea continuă în 
această săptămână și în următoarea, pre
cizează prof. Vasile Almășan, vicepreședin
tele organizației. (V.R.)

• Seminar. Miercuri, 27 iulie, Prefectura 
Hunedoara va găzdui seminarul Dezvoltarea 
mediului de afaceri și a culturii antreprenori- 
ale. Manifestarea este organizată de Minis
terul Integrării Europene și Prefectura Hune
doara în vederea promovării egalității de 
șanse între femei și bărbați. (I J.)

Bilanț la inundații
Deva (LJ.) - Un număr de 29 de localități 

(Uricani, Lupeni, Brănișca, Brad, Băita, 
Crișcior, București, Buceș, Vata de Jos, 
Gurasada, Geoagiu), au fost afectate de 
recentele precipitații. Ca urmare, în cifre 
absolute, valoarea pagubelor se ridică la 
peste 49 de miliarde de lei vechi sau 
4.951.894 RON. „Este bine că nu au fost 
pierderi de vieți omenești, însă pagubele au 
fost însemnate și arată 105 locuințe afectate, 
447 anexe gospodărești, 3 poduri și 47 de 
podețe, drumuri comunale, străzi, drumuri 
naționale”, anunță prefectul județului, Cris
tian Vladu. între pagube se numără și 20 
km drumuri forestiere, căi ferate, 11 rețele 
electrice, 2 rețele telefonice și 481,43 hectare 
de teren agricol.

Pâinea va fi mai scumpă
■ Prețul făinii s-a 
majorat la cumpărare 
cu 400 lei/kg, spun 
producătorii de pâine.

Iha Jurcone__________________
ina.furcone0infonnmedia.ro

Deva - Potrivit brutarilor din 
județul nostru, la Deva și în 
general în județ prețul pâinii 
este cel mai mic din tot 
Ardealul. Aceasta înseamnă 
14.000 - 15.000 lei/kg de pâine. 
„Suntem cu mult sub prețul 
pieței. Aceasta pentru că la 
Deva și în județ este o con
curentă acerbă și suntem 
nevoiți să lăsăm la preț. Doar 
în zonele nordice se cumpără 
pâine la prețul real, adică

DcICd în centrul Devei zonele verzi sunt 
întreținute, Ia intersecția străzilor Horia 
și Progresului, unde opresc des autocare cu 
străini, iarba nu a mai fost tunsă de multă 
’’Feme. (Foto: Traian Mânu)

__________ —/

Cu laptele la poarta UE

Ajutoare pentru casă
Deva (C.P.) - Trei familii din localitatea 

Valea de Brazi vor primi astăzi bani pentru 
reconstrucția locuințelor avariate de inun
dații. Cele 28 de milioane de lei au fost 
strânse în turna acțiunilor de colectare a aju
toarelor financiare, desfășurate de Instituția 
Prefectului - județul Hunedoara în colabo
rare cu voluntari ai organizației județene 
de Cruce Roșie. Banii vor fi înmânați sinis- 
tratilor de către Cristian Vladu, prefectul 
județului, și voluntarii care au participat la 
acțiune.

■ Producătorii trebuie 
să se înregistreze și să 
țină evidența producerii 
și comercializării.

Loredaha Leah_______________
loredana.leahgiinfonnmedia.ro

Deva - De rezultatele ob
ținute în perioada de până la 
31 martie 2006 depinde sta
bilirea, din 1 aprilie 2006, a 
cotei de lapte pentru fiecare 
producător (gospodărie sau 
fermă). Cota ce se va fixa 
devine reper neschimbat pen
tru anii următori, iar cine va 
produce mai mult lapte decât 
cota stabilită nu-1 va mai 
putea valorifica prin comer

20.000 lei/kg”, precizează Flo
ri Cristea, manager.

Cu toate acestea, prețul pâi
nii va crește la nivel național 
cu peste 10% dat fiind inun
dațiile de săptămânile trecute, 
ploile care continuă chiar și 
în perioada recoltatului.

La acestea se adaugă scum
pirea combustibililor, care, 
implicit, vor îngreuna chel
tuielile cu transportul recoltei 
și haosul din politica agricolă. 
Practic, din-cauza ploilor, 
15% din cantitatea de grâu 
este compromisă, fiind deja 
încolțită. „Este clar, vom 
aplica și noi o majorare înfre 
7 și 8% la prețul pâinii. Poate 
că vom merge așa cum se 
estimează la nivel național, 
cu 10%, dar, după cum am 

cializare, ci va utiliza laptele 
doar pentru consumul fami
liei! Unitatea pentru Amelio
rare și Reproducție în Zoo
tehnie (UARZ) Hunedoara 
este implicată direct în apli
carea și definitivarea, la nivel 
de județ, a acestui program de 
stabilire a cotei de lapte. 
Luarea în evidentă a pro
ducătorilor de lapte din Hune
doara a început în aprilie.
Ce trebuie făcut?

Producătorul trebuie să se 
înscrie, pentru luarea în evi
dentă, la centrele zonale teri
toriale ale UARZ Hunedoara, 
prin care solicită înregistra
rea pentru sistemul de sta
bilire a cotei de lapte. Cererea 

precizat, concurența în Deva 
este acerbă și pronosticul 
meu pentru majorare este sub 
majorarea pe tară”, adaugă 
Flori Cristea.

Sindicaliștii au calificat 
drept „pomană electorală” 
măsura prin care Guvernul a 
alocat 1.750.000 de lei vechi 
proprietarilor de terenuri 
agricole de până la 5 hectare, 
pentru înființarea culturilor 
de toamnă.

„Decizia Guvernului de a 
aloca 1.750.000 lei pentru fer
mele de subzistență con
tribuie la risipă pentru pro
tecția socială a gospodăriilor 
de subzistentă, si nu încura
jează exploatatiile agricole 
care să producă pentru piață. 
Protecția socială trebuie să o 

va fi însoțită de toate datele 
necesare cu privire la numă
rul de vaci pentru lapte pe 
care-1 are, conform avizului 
primăriei de care aparține 
producătorul (gospodăria) sau 
fermierul (ferma). Dacă nu se 
înscriu, producătorii de lapte 
nu vor mai putea valorifica 
nici laptele și nici produsele 
care au ca bază laptele. Cota 
de lapte o dată stabilită devine 
un bun câștigat pentru pro
ducător, ea se poate moșteni, 
transmite, închiria sau vinde. 
Doar cel care are stabilită cota 
de lapte va putea beneficia de 
sistemul de prime și subvenții, 
având, totodată, asigurată 
piața de desfacere a laptelui 
sau a produselor lactate.

Sute de per
soane solicită 
zilnic Serviciu
lui de 
pașapoarte 1 
eliberarea docu
mentului fără 
de care nu pot 
călători în 
străinătate. 
Statul hi coadă 
este neplăcut 
dar imposibil 
de evitat. 
Oamenii se 
consolează cu 
gândul la 
locurile min
unate pe care 
le vor vedea în 
peregrinările 
lor prin lume.

(Foto: Traian Mânu)

facă Ministerul Muncii, nu 
Agricultura”, afirmă sindi
caliștii din agricultură.

Expoziție de produse

Numire 
definitivă

Deva (V.R.) - Profe
sorul loan Sicoe este 
directorul executiv al 
Direcției Județene pen
tru Cultură, Culte și Pa
trimoniu Cultural Nati
onal Hunedoara cu se
diul în Deva.

Numirea este defini
tivă. De revenirea profe
sorului loan Sicoe la câr
ma direcției, oamenii de 
cultură din județ și nu 
numai ei își leagă multe 
speranțe. Se așteaptă re
venirea și apariția unor 
noi manifestări de ținută 
în peisajul vieții noastre 
culfural-spirituale.

1 dolar______________________________________2,9425 lei

1 euro___________________________________________ 3,5532 lei

1 liră 5,1162 lei

Nu este justificată 
și încercăm fiecare 

să ne descurcăm pen
tru că nu avem de 
ales. Știu că prețul 
locuințelor variază 
foarte mult. Dacă 
locuința este 
amplasată într-o zonă 
bună, centrală este 
mult mai scumpă. 
Nicolae Sandu,
Deva

Și da și nu. Da, pen
tru că și cei care 

au reușit să achizi
ționeze o locuință au 
făcut destul de multe 
sacrificii și ar fi păcat 
să nu obțină un preț 
bun în cazul vânzării. 
Nu, pentru că aproape 
nimeni nu mai poate 
cumpăra o locuință. 
LUCREțlA CRăCIUN, 

Deva 

■rntr-adevăr, prețul 
-Llocuințelor a crescut 
exagerat de mult într- 
un interval de timp 
foarte scurt. Tinerii 
nu pot să-și achizi
ționeze o locuință cu 
banii jos, iar credit 
nu acordă nimeni 
unor tineri care pri
mesc salariul minim. 
lOAN GROSU,

Deva

Nu. Tinerii nu pot 
nici măcar să vise

ze achiziționarea unei 
locuințe în condițiile 
prețurilor de acum. Ei 
au cea mai sumbră 
perspectivă, salariile 
(minime) nepermițân- 
du-le accesarea unui 
credit pentru achizi
ționarea locuinței. 
Elena, 
Deva

Pentru tineri este 
imposibil să-și a- 

chiziționeze o locuință 
fără ajutorul părinți
lor. Mai demult puteai 
să-ți faci anumite pla
nuri, să ai un țel, dar 
acum nu mai ai sigu
ranța locului de mun
că. Fără siguranță nu 
poți face nimic! 
CRăCIUN,

Deva

ina.furcone0infonnmedia.ro
loredana.leahgiinfonnmedia.ro
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Oamenii își curăță curțile cu vidanja

Lacrimi de durere

Sute de case au fost dărâmate sau* stau să se prăbușească după ce valul viiturii le-a izbit in plin

Viața oamenilor după potop

Deși e seară femeile continuă să muncească

■ La o săptămână după 
inundații, în Moldova, 
oamenii încearcă să o ia 
de la capăt.

Clara Păs____________________
clara.pas9int0rmmedia.ro

Vadu Roșea - Localnicii sunt 
în stare de șoc, își plâng morții 
ori nenorocirea ce s-a abătut 
asupra lor.

La Răstoaca apa a distrus 14 
case și a inundat alte o sută. 
Găsesc aici oameni care se 
ceartă pe ajutoare. Fiecare con
sideră că este îndreptățit să 
primească mai mult. Interesant 
este faptul că aceia care au 
suferit mai puțin se yictimi- 
zează. Unii dintre localnici îi 

blamează și spun că se țigă
nesc pe ajutoare, deși au co
piii la muncă dincolo.

în zonă, circa o jumătate 
din populația fiecărei localități 
este plecată la lucru în 
străinătate. La Vadu Roșea 
însă, unde apele Șiretului și 
Putnei au făcut nouă morți și 
au acoperit casele în în
tregime, oamenii nu mai au 
nici măcar putere să vor
bească.
Moarte și disperare

în fața caselor, pe uliță, zac 
mormane imense de lucruri 
distruse de apă. Casele, curțile, 
grădinile, drumul, toate sunt 
pline de un strat gros le mâl 
negru, cleios. Pe Emil Duma 
l-am găsit în casă, spălând mo

cirla de pe pereți. Are o fată 
de 17 ani cu handicap ce are 
nevoie de îngrijire. Pentru ea 
trebuie să facă locuibilă măcar 
o cameră.

De cealaltă parte a uliței, 
trei femei, lângă un butoi cu 
apă, spală câteva preșuri. Ce
va mai încolo, un bărbat 
plânge și privește în gol. Nu 
i-a mai rămas decât gardul de 
la gospodărie. Casa e una cu 
pământul. O mașină oprește în 
mijlocul drumului. Un bărbat 
coboară și ia din portbagaj 
câteva pungi pe care le dă oa
menilor.

Mă apropii, iar o femeie îmi 
spune că el este cel căruia i-au 
murit părinții la inundații și 
acum „dă de pomană”. Printre 
oameni l-am găsit doar pe 

preotul Daniel Teodorescu. îl 
întreb unde sunt primarul, vi- 
ceprimarul. Spune că nu prea 
sunt de găsit și încearcă să-i 
scuze, plecându-și jenat pri
virea în pământ din cauza lor.
Autoritățile stau!

N-am văzut nicăieri utilaje 
care să lucreze la îndepărta
rea, cel puțin de pe drumurile 
din localități, a mâlului și 
mizeriei. Din cauza lor un 
miros pestilențial se răspân
dește pe o rază de mai bine de 
20 de kilometri. Mai mult, oa
menii nu sunt avertizați asu
pra pericolului de îmbolnăvire 
la care se expun. Iar țânțarii “ 
simt atotstăpânitori, deși... „ni 
s-a spus că vor da cu soluții 5 
din elicopter”. ",

Se repară drumul Adjud-Focșani Puținele animale care au mai rămas nu mai au hrană, culturile fiind distruse Dorița Marcu și copiii ei au rămas pe drum

Copilărie răvășităOamenii primesc ajutoareMobila, electrocasnicele, hainele distruse sunt puse pe uliță Emil Duma

clara.pas9int0rmmedia.ro


SPORT
Kogaion - pe 
primul loc

i • „Cupa Cinciș - 2005". în organizarea 
‘V Primăriei Hunedoara, Direcției pentru Sport a 
^Județului și Filiala Hunedoara pentru Drep

turile. Copilului, duminică se va desfășura cea 
de-a ll-a ediție a „Cupei Cinciș - 2005 " la 
volei masculin. Se așteaptă participarea a 
șase echipe din satele din zonă. (V.N.)

•

d Transferuri. Discutând despre campania 
de transferuri, antrenorul Jiului Petroșani, 
aflat cu echipa în cantonament în Ungaria, a 
declarat că până în prezent este una destul 
de săracă. „Mai am nevoie de doi-trei 
jucători care să completeze lotul actual. Mi- 
aș dori în special un mijlocaș central și un 
atacant", a spus Chirilă. (V.N.)

X

Milioane de lei pentru 
abonamente

Petroșani (V.N.) - Pentru sezonul com- 
petițional viitor, oficialii Jiului Petroșani 
au tipărit 9000 de abonamente cu prețuri 
cuprinse între unul și 10 milioane de lei. 
Cei care doresc să aibă un abonament cu 
loc asigurat la una dintre peluze vor tre
bui să plătească un milion de lei. De aseme
nea, la una dintre cele două tribune 
acoperite, utilate cu scaune individuale în 
culorile clubului, un abonament costă 1,3 
milioane de lei. Cele mai scumpe sunt cele 
200 de abonamente la tribuna oficială, care 
costă fiecare 10 milioane de lei. în acest preț 
intră și un loc de parcare pentru mașinile 
posesorilor. Secretarul clubului, Marian 
Spiru, a precizat recent că membrii de 
sindicat vor putea cumpăra un abonament 
cu un milion de lei, cu posibilitatea de a-1 
achita în patru rate. Membrii galeriei „Vul
turii Negri” vor avea acces gratuit în sta
dion, iar un bilet de meci va costa în medie 
80 -100 de mii de lei. La jocurile cu echipele 
Steaua, Rapid, Dinamo și Poli Timișoara 
prețurile biletelor vor fi anunțate pe afișe.

■ Asociația de Turism 
Montan Kogaion a 
obținut trofeul la 
Cupa Prieteniei.

Daniel I, Iancu_______________
daniel.iancu@informmedia.ro

Baru Mare - La sfârșitul 
săptămânii trecute, pe valea 
superioară a Streiului, în 
Munții Șureanu, s-a desfășu
rat a XX-a ediție a Cupei Pri
eteniei, concurs de turism 
sportiv organizat de către 
Condor Club Arad. La între
cere au participat asociații și 
cluburi de turism din județele 
Alba, Arad, Hunedoara, Bis- 
trița-Năsăud, Sibiu și Timiș, 
pe fișele de concurs înscriin- 
du-se 11 echipaje, acest lucru 
datorându-se și vremii extrem 
de nefavorabile.
Probă decalată

în plus, din cauza ploii 
torențiale, proba de orientare 
turistică a trebuit decalată cu 
o zi, ea fiind organizată doar 
în cursul dimineții de du-

minică. în final, după par
curgerea tuturor probelor 
(regularitate, orientare, alpi
nism, teoretică și culturală) 
locul I în clasamentul gene
ral a revenit Asociației de 
Turism Montan Kogaion 
Orăștie, care și-a adjudecat 
astfel Cupa Prieteniei din 
acest an. Echipajul orăștian a 
fost urmat în clasamentul 
final de Ălbamont Alba lulia 
și Cei patru mușchetari Aiud.

Clasament general
tocul I ATM Kogaion CMMf■ 
Locul II Aioamont Alba lulia 

Locul III Cei patru mușchetari 

Aiud

Proba de regularitate
I - Trascău Corp Zlatna
II - ATM Kogaion Orăștie

III - Mamut Alba lulia

£roba de orientare ___
I - Ălbamont Alba tulia ■

II - ATM Kogaion Orăștie
III - Cei patru mușchetari Aiud 

Proba de alpinism
I - Ălbamont Alba lulia

II - Mamut Alba lulia

III - Trascău Corp Zlatna

«gutePOrtS tUi naționalei României de polo 
pe apă, Dragoș Stoenescu, a fost unul din
tre cei mai buni uicători care au contribuit 
la calificarea în H’hrtarile de finală ale CM 
de Natație care se i^sfășoară la Montre
al. Iată-1 apărând un nou șut al germanu
lui Marc Politzis. meci câștigat de Româ
nia cu scorul de 6-5. (Foto: EPA)

Startul în proba de regularitate

Festivitate de premiere (Foto: Daniei i. iancu)

Cascadă pe Valea Șipotelor La plecareValea StreiuluiLa proba culturală

Medalii la Campionatul Național
■ Recorduri personale 
doborâte și locuri frun
tașe obținute la Campi
onatul Național.

Valentin Meagu_______________
valentin.neagu@fnformmedia.ro

Deva - La Campionatul 
Național de juniori II, care s- 
a desfășurat în perioada 23 - 
24 iulie a.c., la București, 
juniorii din județul Hune
doara au reușit să câștige mai 
multe medalii care îi situează 
printre protagoniștii recen
telor întreceri. Spunem acest 
lucru întrucât la întreceri au 
participat peste 400 de 
sportivi din întreaga țară. 
Cea mai bună performanță a 
realizat-o Ciprian Amzuleanu, 
de la CSS Hunedoara, care a

reușit să cucerească aurul la 
proba de 5000 de m.

Cele șapte fete de la CSS 
Deva au adus acasă trei 
medalii. Antrenorii Nicolae 
Alexe și Laura Caia, pe care 
i-am găsit ieri pe Stadionul

„Cetate” Deva, ne-au spus că 
elevele lor au reușit să-și 
doboare propriile perfor
manțe, iar medaliile câștigate 
sunt cu atât mai valoroase, cu 
cât la București a fost o par
ticipare foarte valoroasă.

45% Reducere
Preț/ziar pentru abonament lunar

22 bani (2.269 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

19 bani (1.920 lei vechi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești
JURRAI. cel mai complet supliment 

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

Alexandra Afloari Simona Giura

Bunăoară, cu cei 5,55 m, 
Simona Giura s-a.situat a 
doua la această probă și a 
treia la triplu salt, cu o sări
tură de 12,5 m.

De asemenea, la heptatlon, 
Alexandra Afloari, cu 4592 de 
puncte a luat argintul. De 
remarcat că și anul trecut 
Alexandra s-a situat a doua, 
dar cu 4000 de puncte. La 
săritura în lungime, Giura 
este medaliată și la Campi
onatele Naționale de sală, iar 
cu o lună în urmă a câștigat 
Grand Prix-ul pentru juniori 
doi de la București. Peste 
aproximativ două săptămâni 
pe juniorii hunedoreni îi 
așteaptă o nouă întrecere. 
Este vorba de Campionatele 
Naționale de juniori I, care se 
vor desfășura în perioada 6 - 
7 august în Capitală.

Economisește cu abonamentul
A

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

CUM TE ABONEZI? !
i

Decupează și completează talonul. i
Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 
trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 i
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. ] 

or Vei fi contactat în cel mult 5 zile. i
o- Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03

(tarif local). i
i

Abonamente
i

1 lună 5,9 lei (59.000 lei vechi) pret/ziar ab. 22 bani (2.269 lei vechi)
3 luni 16,9 lei (169.000 lei vechi) pret/ziar ab. 21 bani (2.166 lei vechi) i
6 luni 31,9 lei (319.000 lei vechi) pret/ziar ab. 20 bani (2.045 lei vechi) 1
12 luni 59,9 lei (599.000 lei vechi) pret/ziar ab. 19 bani (1.920 lei vechi)

A.

Numele______________________________________ •
i

Prenumele___________________________________
i
i

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
»

Strada_______________________________________ j

Nr.________ Bl._

Localitatea_____

Telefon (opțional)

Sc. Ap.

i

i 
i 
i
i

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:valentin.neagu@fnformmedia.ro
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• Victorie. Tenismanul american Robby Gi- 
nepri a câștigat, duminică noaptea, turneul 
de la Indianapolis, dotat cu premii în valoare 
totală de 575.000 de dolari. Ginepri a bene
ficiat, în finală, de abandonul compatriotului 
său Taylor Dent, cap de serie numărul 4, la 
scorul de 4 - 6, 6 - 0, 3 - 0.(D.N.)

• Record. înotătorul sud-african Roland 
Schoeman a stabilit un nou record mondial 
în proba de 50 metri fluture din cadrul Cam
pionatelor Mondiale de natație de la Mont
real. Sportivul african a fost înregistrat cu 
timpul de 23 de secunde și o sutime, bătând 
vechiul record cu 29 de sutimi.(D.N.)

• Reparații. Lucrările de reabilitare și mo
dernizare a suprafeței de joc a stadionului 
Național au reînceput luni, se arată într-un 
comunicat al Agenției Naționale pentru 
Sport (ANS). ANS are prevăzute, pentru anul 
2005, investiții și reparații capitale la 57 de 
obiective din întreaga țară.(MF)

10. T-Mobile 178

cmșmșm .
Clasament dcBfti

1. Danilo W Luca (ItalK)

5

.... .............. .J84
2. Lance Armstrong (SUA)... 139
3. AlexandreVinokeurov fKazahstm) 138
4 Tom Boonen (Belgia) U0
5. Alessindro tatKdil (Kala) iii
6. lan Ullrich (Germania) 98
7. Santiago Botero (Columbia) .......................... .9.5
8. Qsar frtf* (Spania)  . .................. ......94
9. Paolo Sa^B (Italia) ....................... 92
10. George Hincapie (SUA) 89

Clasament echipe

1. Phonak ......................... .......................
2. Rabobank................................................ 235
3. CSC
4. Davftamon 231
5. Saunter Duval UOO

6. Credit Agricole .............. 194
7. Ubertv ........................... ..... ............. 187.
8. Fassa Bortolo " . 183
SdașcoyeivCh^ 180
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Programul manșei retur a primului tur preliminar

.FC Minsk - ieswifflaros ora IB ■ tur 2 - Q
FC Mika - FSV Mainz ora 173D;faturQ-4
tb comat» Tbilisi - FC Banants . ora 18; în tur 8
MvHskcista Sallo-47 - FC Tallinn «a1B;!ntor1-!
Khazar isnfeștan ( Nistru Qtad . ora 1* ta tur 1 - 3
FK Ventspils - Linfield FC ora 18: ta fen 8 -1
Zimbru.Chișinău - FC Vaduz ora 18:K>; ta t» 0 - 2
FK Atlanta! - Rhyl FC ora IS-l^tai^Onl

NK Domzale - SP Domaqnano ora 18:30; In tur 5 - 0
FC Flora - Esbjerg fB ta bfcl- iP

FHK Llepajas Metros - Runavik ora Î9. k tur 2 -1

CS Manga - K Allianssi ora 1930! ta tur 0 - 3

Bate Bodsoy - TOrpedo Kutaisi . ora JO: „t jf 1 - Q
Viking ffc- Portadown.FC ora IDt ta tur 2 -1
Apoel Nicosia - Birkirkara FC uiv Rf' 9 tur 2 - 0

Rapid București - Sant Julia ora ta tai 5 -1

Torshavn - Vestmannaeyjar ora ta tar 1 -1
MSK Zilina - Baku era 21; ta tur 0 - 1
FK Vardar - KS Elbasani as tur 1 • 1

NK Zepce - FK Baskimi ora Iii ta tur 0 - 0

NK Brijeg - KS Teuta ora2l:15;ta tur 1 - a

Cork City - HR Ekranas ora 21;3D; fa tur 2 - 8

Carmarthen - Longford Town MalltMhiiiMl'-'l

Hibernians F® - AC Oraonia Nlcosta an ta B - R
Keflavik - Ettelbruck ora 22:15; In tur 4 - 0

Marți
Dinamo 1MM - ta* M ora 19
Dinamo Kiev - FC Thun ora 20
Anorthosls Famagusta - Trabzonspor ora 20
Anderlecht Brfflteltes - PFG Neftchi ora2l:30
Valeeenga - M Haka ora 21:45
FBK Kaunas - FC Liverpool om ims

Miercuri:
Dudelange - Rapid Meu ora 20
Partizan - Serii Tiraspol ora R&K
Malmo - Maccabi Haita ora 21
FK Rabotnicki - BdtasgMfa Monom Mill
Artmedia Bratislava - GeMc Glasgow ora 21
F£ Shelboume - Steaua București ora 21:30
KF Tirana - HM Solia ora Bias
«Â ■ M IkfM S|lii •' ggllii
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S-au bucurat alături de fanlRadu a fost eroul echipei României, cu trei goluri marcate. (Foto: EPA)

Calificare senzațională in5
■ Echipa de polo a 
României, a întrecut 
Germania cu 6 - 5, 
după un meci dramatic.

Montreal (MF) - Echipa na
țională de polo a României s-a 
calificat, duminică, în sfer
turile de finală ale Campiona
tului Mondial de natație de la 
Montreal, învingând, în opti
mile de finală, cu scorul de 6 
- 5 (3 - 3, 0 - 1, 2 - 1, 1 - 0), re
prezentativa Germaniei, in
formează site-ul oficial al 
FINA. Golurile selecționatei 
României au fost marcate de 
C. Radu (3), Bonca, G. Geor

gescu și Kalman Kadar, iar 
pentru formația Germaniei au 
înscris Politze (3), Noșsek și 
Kreuzmann. Jucătorul Cosmin 
Radu a marcat golul care a adus 
victoria României la jumăta
tea ultimei reprize. După reu
șita lui Radu, poloiștii germani 
au expediat de două ori balo
nul în bara transversală.
încurajați

Formația antrenată de Vlad 
Hagiu a fost încurajată de un 
numeros grup de suporteri 
format din cetățeni români 
stabiliți în Montreal. La fina
lul partidei, tricolorii s-au în

dreptat spre sectorul ocupat 
de suporterii români și au 
sărbătorit calificarea împre
ună cu aceștia. Echipa Româ
niei a început partida cu Nen- 
ciu - C. Radu, Bonca (căpitan), 
Iosep, G. Georgescu, K. Kal
man, Andrei Dima. Au mai 
jucat: Mușat, Bușilă, Dunca, 
Diaconu, Matei Guiman. Par
tida a fost arbitrată de Boris 
Margeta (Slovenia) și Irfan 
Sadekov (Rusia). România va 
întâlni, astăzi, echipa Serbiei- 
Muntenegru, calificată direct 
în sferturile de finală din pos
tura de câștigătoare a grupei 
preliminare B. învingătoarea

sferturi
din această partidă se va cali
fica în semifinalele CM, unde 
va avea ca adversară învingă
toarea din partida Rusia - 
Croația.
Celelalte rezultate

f

Alte rezultate în meciurile 
de baraj pentru calificarea în 
sferturi și în cele de clasa
ment: Croația - Australia 10 - 
6; Italia - SUA 6 - 5; Spania - 
Cuba 17 - ,2; Canada - China 
11 ■ 5; Africa de Sud - Japonia 
8 - 13. Programul sferturilor 
de finală: Rusia - Croația; Ser- 
bia-Muntenegru - România; Un
garia - Spania; Grecia - Italia.

„Trăiască Turul pentru totdeauna!"
■ După victoria cu nu
mărul 7 din cadrul Tu
rului Franței, Armstrong 
s-a retras în plină glorie.

Paris (MF) - „Trăiască Tu
rul pentru totdeauna!”, a ex
clamat rutierul american 
Lance Armstrong la finalul

Nu aș fi putut să obțin acest rezul
tat fără o echipă excelentă și un 

sponsor excelent Am avut cele mai 
bune programe, cei mai buni 

antrenori, cei mai buni mecanici, 
cei mai buni medici

cred în ciclism, cinicilor sau 
scepticilor, le-aș spune: «Sunt 
dezolat că nu credeți în mira
cole, acestea sunt o cursă și 
un spOrt senzaționale». Sunt 
un fan al Turului Franței și 
voi continua să fiu toată via
ța. Nu este un secret că ciclis
mul este sportul cel mai difi
cil, pentru care trebuie să 
muncești mult. Trăiască Tu
rul!”, a afirmat Armstrong. 
Sportivul american, înconju
rat pe podium de italianul 
Ivan Basso, care o ținea în 
brațe pe fiica sa Domitilla, și 
germanul Jan Ullrich, s-a 
adresat acestor doi rutieri.

Lance Armstrong

discursului scurt pe care l-a 
ținut pe podiumul instalat pe 
bulevardul parizian Champs- 
Elysees, după obținerea celei 
de-a șaptea victorii consecu
tive în Turul Franței, infor
mează AFP. „Celor care nu

„Basso a fost un mare rival și 
Jan de asemenea. Viitorul tu
rului este Ivan sau este Jan. 
Decizia este a voastră”, a spus 
Armstrong.
Mulțumiri

Lance Armstrong a mulțu
mit anturajului său. „Nu aș fi

F ". -
w/ .. m

Armstrong, un adevărat campion 

putut să obțin acest rezultat 
fără o echipă excelentă și un 
sponsor excelent. Am avut ce
le mai bune programe, cei 
mai buni antrenori, cei mai 
buni mecanici, cei mai buni 
medici, niște oameni senzațio

nali”, a precizat câștigătorul 
Turului Franței. Cele două 
fiice ale lui Armstrong, geme
nele Isabelle și Grace, îmbră
cate în galben, au urcat pe po
dium împreună cu fratele lor 
mai mare, Luke.

Alonso are 36 de puncte avans
■ Tânărul pilot iberic 
este foarte aproape de 
primul său titlu de cam
pion mondial în F1.

Berlin (MF) - Pilotul spa
niol al echipei Renault, Fer
nando Alonso, s-a declarat în
cântat de victoria obținută, 
duminică, pe circuitul de la 
Hockenheim, în Marele Pre
miu al Germaniei, și a califi
cat această reușită drept o 
surpriză frumoasă, informea
ză AFP. „Sunt încântat de 
această victorie. Am văzut 
echipa McLaren dominând în 
acest week-end și știam că va 
fi dificil să îi întrecem în 
cursă. Este, deci, o surpriză 
frumoasă faptul că am câști
gat”, a spus Alonso. Spaniolul 
s-a declarat foarte mulțumit

cursă perfectă și este o zi ma
re pentru mine. Echilibrul 
mașinii a fost perfect. însă, 
până în turul 36, nu am fost 
suficient de rapizi pentru a-1 
putea urmări pe Kimi Raikko
nen. Până atunci, mă gân
deam că locul doi ar fi un 
obiectiv realist. După aban
donul lui Raikkonen, cursa a 
devenit monotonă pentru mi
ne”, a precizat Alonso.
Titlul nu este decis

Pilotul spaniol consideră că 
titlul mondial nu este, încă, 
decis. „Se pot întâmpla multe, 
chiar dacă am un avans de 36 
de puncte. La Marele Premiu 
de la Hungaroring, Renault 
are șanse mari să întreacă 
McLaren-Mercedes. McLaren- 
Mercedes este mai rapid, dar 
un Grand Prix are 67 de tu-

so. Columbianul Juan Pablo 
Montoya, clasat pe poziția a 
doua la Hockenheim, a afir
mat că ar fi putut câștiga cursa 
dacă nu ar fi greșit în califi
cări. El a plecat ultimul de pe 
grila de start: „Sper că rezul
tatul pe care l-am obținut a 
răscumpărat puțin greșeala 
din calificări. Am avansat opt 
locuri în primul tur, ceea ce 
este bine, iar apoi am încer
cat să economisesc carburant 
deoarece nu doream să îmi 
asum riscuri. Știam că mai 
pot face depășiri în timp ce 
celelalte monoposturi opreau 
pentru alimentare. Plecarea 
de pe ultimul loc pe grila de 
start este o experiență pe care 
nu vreau să o repet”, a men
ționat Montoya.

Poziția a treia a fost obți
nută de britanicul Jensen Bu-

Alonsd, un pilot fericitJ _ t-m-i nn SR” a adăneat Alon- tton. de la BAR-Honda.
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Vând ap. 2 camere (03)

• centraH temică, gresie, faianță, jaluzele exte
rioare, izolație nouă, Al. Streiului, 68/39, preț 
negociabil, 520 milioane lei. Tel. 0723/655168.
• decomandate, cu îmbunătățiri, Deva, str. 
Bejan, bl. 61, se. 2, et 7, ap. 109, preț 650 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0724/388452.
• decomandate, Deva, Bejan, bl. 66, centrală și 
calorifere noi, instalații sanitare noi, gresie, 
faianță, tavan cu Spoturi, termopan, lavabil, ușă 
lemn masiv, instalație electrică nouă, preț 460 
milioane lei, negociabil. Tel. 0724/695860.
• decomandate, Deva, Gojdu, parter, 
■intorizări, irrterfon, parchet, preț 770 milioane

‘^negociabil, se poate și în două rate. Tel. 
*29634,0724/355166.
• decomandate, itâț diverse, zona 
Bisericii Baptiste, Gojdu, și mobilă tineret, dulap 
și bibliotecă, mobilă bucătărie: masă, 3 scaune, 
dulap suspendat dormitor tip Alex, colțar Dulci
neea, negociabil. Tel. 0254/227610.
• Deva, bdul Decebal, decomandate, reparti
toare, gaz contorizat, gresie, faianță, etaj 6, 
lângă farmacie, preț 1300 mid. lei, negociabil. 
Tel. 217413,229783.
• decomandate, parchet, gresie, faianță 
centralătermică, spoturi, totul nou, 69 mp, etaj 2, 
în H-uri, zona parc, Deva Tel. 0745/039628.
• Deva, AL Moților, etaj 1, instalații sanitare noi, 
îmbunătățiri, bloc cărămidă ocupabil imediat 
Tel. 227698,0721/885854.
• Deva, contort 1, bl. M3, etaj 1, ap. 8, preț 1,1 
mid. lei. Tel. 223336.
• Deva, Dada, 2 holuri, contorizări complete, 
gresie, faianță, parchet in camere, bloc de 
cărămidă preț 550 milioane lei, negociabil. Tel. 
0741/301548.
• Deva, Gojdu, decomandate, parter, preț 78000 
ron, negociabil, și garsonieră Hunedoara zona 
Buregi, amenajări interioare, preț 38.000 ron. Tel. 
0720/437889.
• Deva, Gojdu, parter și etaj 1, contorizări, 
balcon, parchet, fără îmbunătățiri, preț 85.000 
ron. Tel. 224296,0788/361782,0720/747359.

• Deva, KogăHceanu, decomandate, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 77.000 ron. 
Tel. 224296,0788/361782,0720/747359.
• Deva, Scărișoara, totul nou, uși, geamuri, 
instalații sanitare, contorizări, repartitoare, preț 
82.000 ron. Tel. 224296,0788/361782
• Deva, idtracentral decomandate, parter. Tei. 
218660.
• Deva, zonă centrală standard, și garsonieră 
Hunedoara, amenajată complet Tel. 
0720/437889,0740/850728.
• Deva, zona Dorobanți, bucătăria mutată în 

alcon, termopane, gresie, faianță podele lami- 
ite, centrala termică beci, pod, posibilități

mansardare, preț 110.000 ron. Tel. 222101, 
0721/597686.
• Simeria, idtracentral, multiple îmbunătățiri. 
Relații la tel. 0745/483783.
• idbacentral, parter, boxă curte interioară 
securizat ideal privatizare. Deva, tel. 218660.
• idtraeenM,parter, singur pe nivel, curte inte
rioară Tel. 218660.
• vând sau schimb, Deva, bdul Dacia, etaj 3, 
circuit teren în Deva zona Zăvoi, preț 82.000 ron. 
Tel. 0745/511776

• Deva, zona „A”, M. Emineșcu. etaj intermediar, 
decomandate, 2 băi, 2 balcoane, amenajat inte
gral, centrală termică 112 mp. Tel. 0740/850728, 
0720/437889.

Vând case, vile (13)

• 3 camere, bucătărie, cămară anexe, curte 
mare, grădină zonă centrală in Rapoltu Mare, 
nr. 150. Tel. 264295, după ora 17.
• 4 camere, 2 băi, bucătărie faianțată complet 
renovată termopan, acces auto, centrală 
termică Deva. Tel. 0726/972966.
• casă in Simeria, grădină vie, apă gaz. Tel. 
230292,225940,0722/361877.
• Deva, Sir. 7 Noiembrie, 2 camere, bucătărie, 
baie, curte, grădină-toate facilitățile, 500 mp, 
preț 75.000 euro. Tel. 0740/232043.
• Deva, Sir. Griviței, nr. 31, cu 2 curți, acareturi și 
grădină preț 13 mid. lei, și Renault 11, af. 1984. 
Tel. 236510.
• Deva, str. Horea, 2 corpuri, amenajări 
moderne, centrală termică garaj, anexe, curte 
și grădină st 750 mp. Tel. 228448 sau 
0722/347521.
• Simeria, Str. Păcii, nr. 13, preț negociabil. Tel. 
0254/261165,0723/290552.
• Simeria, zonă foarte bună cu teren, parțial 
teminată preț foarte bun. Tel. 0745/483783.
• vând casă în Deva, zona Progresului, 4 
camere, bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi 
fructiferi și gazon, grădină de legume. Tel. 
214446. Exclus intermediari.
• vând, la casă o cameră bucătărie, baie cu 
cabină de duș, centrală termică parchet 
lamelar, gresie, faianță Deva, central. Preț nego
ciabil. Tel. 0726/972966.

Cumpăr case, vile (14)

• Deva,zonă centrală 3-4 camere cu sau fără 
îmbunătățiri, teren 400 - 600 mp, ofer preț bun. 
Tel. 231800.

Vând case la țară (17)

• 3 camere, sobe teracotă bucătărie vară garaj, 
curte, grădină st 6500 mp, preț bun, localitatea 
Hărău. Tel. 0745/079659,234415.
• 5 camere, baie, bucătărie, hol, dependințe, 
curte, grădină st 7300 mp, preț 100.000 ron, 
negociabil, în Ilia. Tel. 0745/511776.
• casă 3 camere, bucătărie, cămară anexe 
gospodărești, grajd, grădină 2 ari, gaz, curent, 
telefon, preț 1 mid. lei, negociabil. Tel. 263024, 
261470.
• casă ta comuna Băcia, 1700 mp teren plus 
grădină proiect casă nouă Tel. 0724/368331.

Vând garsoniere (19)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• Simeria, zonă centrală ofer preț Iară 
concurență rog seriozitate. Tel. 0745/483783.
• urgent zonă ultracentrală în Simeria ofer 

” prețul pieței. Relații la tel. 0745/483783,
0722/582097

• 2 camere, Dacia, etaj 1, contorizări complete, 
amenajată parchet, gresie, faianță lavabil, 
instalații noi, preț negociabil. Tel. 228109, după 
ora 16
• 2 camere, etaj 1, Dacia, contorizări, bine 
amenajată jaluzele exterioare, preț negociabil. 
Tel. 228109, după ora 16.
• confort 1, decomandate, suprafață peste 35 
mp, bdul Decebal, blocul 15, ocupabilă imediat 
Tel. 0741/154401.
• Deva, Dada, etaj 1, transformată din aparta
ment 2 camere, ocazie unică preț 65.000 ron, 
negociabil. Tel. 228109, zilnic, după ora 16.
• Deva, zona Zamfirescu, etaj 4, contorizări, 
parchet, gresie, faianță balcon, preț negociabil. 
Tel. 0720/085310.

Vând ap. 3 camere (05)
Vând terenuri (21)

• intravilan, in Simeria, în zonă bună ofer preț 
foarte bun. Tel. 0745/483783.

• închiriez apartament 2 camere, în Simeria, 
zonă centrală ofer 90 euro. pe durată lungă Tel. 
0745/483783.
• închiriez garsonieră mobilată zonă centrală 2 
camere, bucătărie, preț 100 euro. Tel. 215487.
• închiriez garsonieră sau apartament 2 
camere, mobilate complet sau parțial, ofer 
prețul pieței, Simeria. Tel. 0745/483783.
• ofer pentru închiriere apartament 4 camere, 
Deva, zona Miorița, bloc 4 nivele, etaj 2, 
amenajat centralătermică preț 230 euro/lună 
Tel. 0740/232043.
• ofer pentru închiriere garsonieră complet 
mobilată în Deva, preț 80 euro/lună. Tel. 
0722/564004.

Imobile schimb (30)

• schimb apartament 3 camere decomandate,
2 balcoane, etaj 1, zonă centrală cu apartament
2 camere, zonă bună plus diferență Tel. 228615.

Auto românești (36)

• cumpăr OKdt ofer prețul pieței. Tel. 
0745/234922.
• vând Dada 1310 Berlină albă af 1998,10.000 
ron, negociabil. Tel. 227058 după ora 17.
• vând Dada 1310, recarosată în 1999, stare 
foarte bună Tel. 0744/585516
• vând Dada, af 1985, stare foarte bună preț 25 
milioane lei. Tel. 231690.

Auto străine (37)

• vând Opel Vectra 1,6 i, af 1991, gri metalizat 5 
uși, stare foarte bună închidere centralizată 
alarmă preț negociabil. Tel. 0722/376825.

Microbuze. Dube (38)

• vând dubit. Iveco Turbo Daily, af 2000, oglinzi 
electrice încălzite, cârlig de remorcă redio- 
casetofon, alarmă închidere centralizată preț 
negociabil. Tel. 0722/314123.

Camioane, remorci (39)

• vând autobasculantă Raba 16 tone (Scafă) 
stare perfectă de funcționare.Tel. 0722/238803.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând gard de beton, asigur transport și 
montaj. Tel. 0723/659753.

■ distribuitorul Macon SA vinde BOA, preț 
238 ron/mc sau 2380.000 tai vedri/mc, 
transport gratuit la dorricM denhduL TeL 
0254/236204,0744/524456,0744/561574.

Electrocasnice (56)

• vând candelabre 2 brațe, foarfece tuns, fustă 
piele, vestă piele, toate prețuri negociabile. Tel. 
234076.
• vând candelabra cristal, perfectă stare, cu 3 
becuri, preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând centrală termică Vaillant, import 
Germania, tiraj natural, pentru încălzire și apă 
caldă stare excepțională garanție 3 ani, preț 6 
milioane lei. Tel. 216286.
• vând convenabil congelator Arctic, 5 sertare 
și mașină de spălat Alba Lux 9. Tel. 221431, seara.
• vând frigider Arctic, preț 3,5 milioane lei și ladă
4 sertare, fără motor 2.5 milioane lei. Tel. 
0720/432448,0254/213483.
• vând ladă frigorifică Arctic 5 sertare, stare 
foarte bună (nouă), preț 25 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/747381.
• vând ladă frigorifică Arctic, 5 sertare, stare 
perfectă de funcționare, Deva, str. Barbu 
Lăutaru, nr. 2, tel. 219681.
• vând mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661001 ■ 2505013, perfectă funcționare, 
vechime de peste 100 ani. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând urgent ladă frigorifică Thor, 3 sertare și 
congelator, stare bună preț negocaibil. Tel. 
0254/225023.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând 20 porci Marele alb, 25 ■ 180 kg. Tel. 
0720/372609.
• vând cal 4 ani pentru tras și învățat și vițel 5 
luni, Zam, nr. 154. Tel. 280532, seara.

• vând pui Dobenman, vârsta 4 săptămâni. 
Tel. 0723/546424

• vând plante: dafin, mirt, rodiu, lămâi cu port 
pitic, Orâștie, tel. 243433.
• vând porci Basna, 30 kg. Tel. 282682 sau 
0740/831737, după ora 16.
• vând taur cca 200 kg, preț negociabil. Relații 
Șoimuș, nr.57A. Tel. 237628.
• vând urgent iapă cu mânz de 3 luni, rasă semi- 
murană preț bun, Mihăiești nr. 129, comuna 
Dobra. Tel. 0741/301548,231262

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

Decese (75)

Familia Mogoșan, împreună cu fiul, nora și nepoții anunță 
cu durere decesul dragului lor

MOGOȘAN PAVEL
devotat soț, tată și bunic. înmormântarea are loc de la Casa 
mortuară din str. Emineșcu, Deva, miercuri, 27 iulie, ora 
15. îi vom păstra mereu vie amintirea.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Suntem alături de familia îndoliată în greaua încercare 
pricinuită de pierderea celui care a fost

LAZĂR PETRU
Familia Otilia și Vergii Grigore

• ofer servicii de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut Tel. 224182,0723/499284.

Oferte locuri de muncă (74)

• Cursuri inspector resume umane. SC 
Orema Management SRL Deva, societate 
acreditată MMSSF și MECT, organizeaz. 
cursuri de spedaliz pentro inspectori 
resurse umane, hfonnați la teL 
0722'534697,0744/631302,0788/207872.

• SC Dandelte Company SRL Deva, Str. 
RânduniCH, nr. 6, angajează persoane 
pentru munca la domiciliu, In vederea 
reafizării produselor tricotate șl croșetate. 
Rotați la teL 206094, int 25.

• SC Davar Deo SRL angajează paznic In 
localitatea Sfivașu de Sus. TeL 0254/772243, 
0740/303344.

• SC Hadeffia Pam SRL, cu sedkdto orașul 
Hațeg, str. A. Vlaicu, nr. 2, angajează 
personal calificat to meserlte de brutar, 
modelator, cocător. Informați la sediul 

-rcktățf >L 770182,0722/4358»

• SC Genesis Company SRL angajează 
forță de muncă aMIcată șl necafifitată In 
construct! pentra șrertoS șudeSus. 
TeL 0254/772243,0741/158682

• societaw comerciala angajează bucătar 
speciafist Informați la Restauanhă _Pre- 
sldenr, Ai Deva, str. 22 Decembrie, rv. 168 
sau la teL 0722/238726,234057.

• 3 camere, pod, beci, anexe, fântână grădină 
10800 mp, curte 1000 mp, la 22 km de Deva, sau 
schimb cu apartament în Deva Tel. 0724/620358
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 89 mp, 
centrală termică bucătărie mărită gresie, 
faianță contorizări complete, preț 950 milioane 
iei, negociabil. Tel. 0741/301548

decomandate, contorizări, 2 balcoane, 98 mp, 
etaj 1, zonă centrală preț 1330 mid. lei. Tel. 
228615.
• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 98 mp, 
etaj 1, zonă centrală preț 37.000 euro. Tel. 
228615.
• decomandate, rotate exterioare, boxă 
centrală termică 2 băi amenajate, Deva, zona I. 
Creangă Tel. 0745/253413,218234.
• Deva, centrală termică toate îmbunătățirile 
posibile, geamuri termopan, lux, preț 140.000 
ron, negociabil. Tel. 0745/079659,234415.
• Deva, decomandate. I. Corvin, termopan peste 
tot, parchet, gresie, faianță contorizări 
complete, spoturi, aplici, stil occidental, preț 
1,050 mid. lei, negociabil. Tel. 0741/301548 ,
• Deva, zona piață semidecomandate, parter, 
balcon închis, contorizări, bloc din cărămidă 
posibilități extindere, preț 33.500 euro, nego
ciabil. Tel. 229622,0724/631494.
• local ra Sebeș cu posibilități privatizare. 
Tel. 0744/522422,0744/349955.
• semidecomandate, zona piață parter, balcon 
închis, contorizări gaz, apometre, 78 mp, preț 
33500 euro, negociabil. Tel. 229622,0724/631494.

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, iBandu', decomandate, 100 mp, 2 băi, 2 
balcoane, contorizări apași gaz, etaj 3 din 4, preț 
1,4 mid. lei. Tel. 0745/084616
• Deva, str. Carpați decomandate, 120 mp, 2 băi, 
2 balcoane, centralătermică instalații sanitare 
noi, multiple îmbunătățiri, etaj 1 din 4, preț 1,7 
mid. lei. Tel. 0766/788251.

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. 
Relații latei. 211124.
• 2300 mp teren intravilan în Deva, str. Alunului, 
(zonă agrement casede vacanță). Tel. 227242.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF. Tel. 212272,0723/732560.
• 4000 mp deasupra Liceului Minier, Deva, preț 
12 euro mp, negociabil. Tel. 224182,0723/499284.
• 6 ha teren arabil, lângă șosea, asfalt, zona 
Berthelot, 4 km de Hațeg, acte în regulă Tel. 
770687.
• ivOan, situat pe DN7, vizavi de SC Maer, 
posibilitate gaz, apă curent 60 ari. Rog seriozi
tate. Tel. 0745/483783.
• gri lă intravilan, 15 ari, pentru casă de 
vaaanță preț negociabil. Informații Ilia, str. T. 
Vladimirescu, bl.S2, ap. 4.
• intravilan 3600 mp în Băcia cu toate facilitățile: 
apă canalizare, curent gaz. preț 4 euro/mp. Tel. 
233974,0724/388452.
• intravilan, acces la toate facilitățile, pentru 
casă sau cabană 510 mp, fs 12 m, preț 9000 lei. 
Informații Leșnic, nr. 122. Tel. 0744/568995.
• «bariton, loc de casă în Tâmpa, gaz, curent, 
apă canal, vecinătate imediată cu Streiul Mic, 
1700 mp, fs 17 m, preț negociabil. Tel. 
0354/402235,0726/404011,0726/118427.
• bitravian, pentru construcție casă în Șoimuș 
la asfalt 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la 
poartă Relații zilnic la tel. 220269,0746/029058
• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă. gaz. curent 
loc drept zonă liniștită Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• teren și cabană cu mansardă 1000 mp, satul 
Costești, intravilan, zonă deosebită Tel. 
0723/288282.

• vând avantajos stand centricubat pompe de 
injecție. Tel. 0722/238803.
• vând căruță pe cauciucuri de 1-2 cai, abricht 
cu circular motor 2,2 V, preț negociabil. Tel. 
0254/263598
• vând combină cereale, 2 m, funcțională 
marca Class Columbus. Tel. 0722/334830,682475, 
218059.
• vând mașină de tuns iarbă manuală Husq
varna, aproape nouă preț negociabil. Tel. 
213962, după ora 20.
• vând motocompresor Atlas Copco, stare 
perfectă de funcționare. Tel. 0722/238803.
• vând presă de balotat, cositoare rotativă 
greblă fân, semănătoare porumb. Tel. 
0727/272307.

• vând cărucior ortopedic electric, stare bună 
Meyra 422-31 Germania, preț 3500 ron. Tel. 
0254/222911,0727/411659.

Instrumente muzicale (60)

• vând pian vlenez Wirth, coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431, 
seara.

Altele (61)

Piese, accesorii (42)

• vând 3 bucăți anvelope Victoria cu cameră și 
jantă de dimensiunile 975/18, cutie de viteze 4 
trepte și un electromotor, ambele de Dacia Tel. 
221431, seara
• vând piese Lada noi, originale, bloc motor, 
vibrochen, ax came, aripi față parbrize noi etc. 
Tel. 770687.

Mobilier și interioare (47)

• vând cadă baie din fontă chiuvetă bucătărie 
și baie, calorifere fontă Tel. 0745/202164.
• vând măsuță tv 700.000 lei, masă bucătărie 
300.000 lei, Nokia 5110, preț 1 milion lei, aparat 
foto preț 800.000 lei. Tel. 0722/161644.
• vând mobilă combinată dulap cu 2 uși, dulap 
cu vitrină masă + 6 scaune tapițate, oglindă cu 
noptieră și vitrină, canapea extensibilă 
bibliotecă gen vitrină Deva, tel. 230297.
• vând mobiă- bibliotecă dulap, masă 
recamier, covoare, aragaz cu butelie, preț foarte 
convenabil.Tel. 228905.
• vând vană fontă mare, dulap 3 uși, 2 sertare, 
furnir, masă extensibilă furnir nuc, arzătoare 
gaz, frigider mare Zii. Tel. 212605,

Televizoare (48)

Cumpăr terenuri (22)

• vând tv color cu telecomandă marca Tele- 
funken, preț 3 milioane lei, negociabil; masă 
rotundă din lemn masiv, preț 15 milioane lei. Tel. 
213785.
• vând tv Nokia, diagonala 37 cm, imagine 
deosebită preț 250 ran. Tel. 0723/288282.

• societate comercială angajează conducător 
auto, posesor autoturism proprietate personală 
Tel. 0740/420521.

• societate comercială angajează lucrători 
zone verzi Informații teL 0744/707994, 
0745/625759.

• societate comercială angajează econo
mist ■ contabS cu experiență și operator 
calculator (facturare), cunoașterea progra
mului WlZCOUffl stitufe avantaj, se 
oferă salariu atractiv. CV-uri la fax 
0254/222344.

• vând cântar tip valiză 160 kg, și frigider Arctic, 
prețuri avantajoase, stare foarte bună TeL 
247291.
• vând ceas de mână Doxa, perfectă 
funcționare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.
• vând ceas de mână elvețian Longines, cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 140 
euro, negociabil. TeL 212272,0723/732560.

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Chituc Ana. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Filipescu Aurelia. Se declară nul.

Apeluri (65)

• Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir 
Hurmuzescu” Deva, str. Titu Maiorescu, nr. 28, 
anunță că se fac înscrieri la Școala postliceală 
de maiștri, cu durata de 2 ani, pentru 
specializările: maistru electrician centrale, 
instalații și rețele -14 locuri și maistru termo- 
energetic 14 locuri. Informații suplimentare la 
secretariatul liceului.

Umanitare (66)

• rog, cine poate și dorește să mă ajute pentru 
medicația unui copil bolnav, eu fiind unică 
întreținatoare cu un venit foarte mic, Banc Post, 
cont RO55BPOS22006062594 ROL 01, Toma 
Paraschiva.

Matrimoniale (69)

Prestări servicii (72)

TELEFON: 0720/400 555

2. Nume oraș, virgulă1. Cod, două puncte 3. Text anunț

4. Preț, două puncte, 
suma (milioane = mii. 
iar mii = M)

5. Tel., două puncte 6. Prefix șl număr 
de telefon

• domn 43 de ani, doresc cunoștință cu o 
doamnă pentru prietenie, eventual căsătorie. 
Tel. 0721/170245.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• societate comercială vinde antene de 
satefit digitate începând cu 650 tei noi, un 
an garanție, recepționează programe 
românești și străine, cu abonament (MAX 
TV) și fără abonament montarea și 
deplasarea incluse In preț. Reiață la teL 
0723/481776 sau 0745/840474.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând centură militară 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 fabrică stare excelentă 
preț 130 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

Materiale de construcții (53)

• modifier din pal și lemn masiv debitare 
bușteni. Tel. 0744/567736,0722/532715.

• croitoreasă cu o bogată experiență execut la 
comandă croitorie femei, prețuri mici, 
modificări, retușuri. Tel. 0721/034571.

• 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.

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

• comerdafizâm accesorii șl produse 
pe ti —pisdne; rtIL de 
pi nărit; reafizăm sisteme ad e 

udat, maica Hunter. Magazin Sântuhakn 
nr. 70, teL 210630.

01 - Vând ap. 1 cameră 
02 - Cumpăr ap. 1 cameră 
03 - Vând ap. 2 camere
04 - Cumpăr ap. 2 camere 
05 - Vând ap. 3 camere 
06 - Cumpăr ap. 3 camere 
07 - Vând ap. 4 camere 
08 - Cumpăr ap. 4 camere 
09 - Vând ap. 5,6 camere
10 - Cumpăr ap. 5,6

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

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

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

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

festalațil satelit
50 ■ Aparate foto și telefonice
51 - Calculatoare și accesorii
52 - îmbrăcăminte, încălță

minte, articole sport
53 - Materiale de

construcții 
54-Btfuteril
55 ■ Artă, antichități, cărți, 

reviste

56 ■ Electrocasnice
57 - Plante și animale, 

agroalimentare

58 - Medicamente, 
instrumente medicale

59 - Articole pentru copii

60 - Instrumente muzicale
61- Altele

62- Pierderi

63- Citații

64- Licitații

65- Apeluri
66 ■ Umanitare

67 - Felicitări

68 -Mulțumiri
69 - Matrimoniale

70-Absolviri
71 - Solicitări servicii
72 - Prestări servicii
73 - Solicitări lacuri de

muncă
74 - Oferte locuri de muncă
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Vând ap. 1 camera (01)

• CMMrt cMi în Simeria, zona pare, st 30 mp, 
partner, xupabua imediat, preț 180 milioane iei. 
Tel. 0720/062014. (Ca” Grande'

Vând garsoniere (19)

■zona Premsd, dec, et 2, balcon, bloc cără
midă, bine i^nută, mobilată, tel. 0732/560160, 

211587. (Evrika)
•nea Darii, 2 garsoniere, frumos amenajate, et 
1 și 2, ocupabile imediat, preț negociabil, tel. 
07457253662,211587. (Evrika)
•dac, compM mobilată, geam temopan Gealan, 
mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul nou, 
et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 euro, 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• zona Docobal semidec, ST 30 mp, balcon 
foarte mare, vedere la bulevard, parchet 
faianță, contorizări, ocupabilă imediat preț 
69.000 RON, tel. 0788-165702,0788-165703. (Fiesta 
Nora)
• am Mărăștl parter, spațiu comercial, dect, ST 
30 mp, parchet gresie, faianță, centrală termică, 
bine întreținută, bună pentru birouri sau firmă, 
avizat spațiu comercial, preț 70.000 RON, tel. 
0788-165702 232808,0788-165703. (Fiesta Nora)
• aam Zarafcmcu, etaj 2, semidec, contorizări, 
parchet nou, gresie, faianță, bucătărie cu bar, 
ușă lemn masiv, preț 69.000 RON, tel. 0788- 
165703,232808,0788-165702. (Fiesta Nora)
• uKraontni, Deva, dec., balcon închis, 
termopan, parchet de stejar, hol central, debara, 
baie mare, preț bun 79.000 RON, tel. 0788-165703, 
232808,0788-165702. (Fiesta Nora)
• logant, In zona Decebal, etaj intermediar, 
decomandată, st 38 mp, balcon, contorizări 
(apometre, gaz-2 focuri, repartitoare). Preț 830 
mii. lei, (83.000 RON). Tel. 0254/231.212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• orgeat In zona Dacia, 2 camere, amenajări, 
contorizări. Preț 430 mii. lei (43.000 RON). Tel. 
0254/231212 0740/013971. (Garant Consulting)
• urgent, h zona Gojdu, decomandată, balcon. 
Preț 600 mii. lei. Tel. 0254/231212,0740/013971 
(Garant Consulting)
• îngâni, fa zona bd. Decebal, confort 1, deco
mandate, bucătărie, baie, balcon închis 
ocupabilă imediat Telefon 0741/154401, 
0254/227542 seara. (Garant Consulting)
•zona ZanftMcu, dec, etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 miLIei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•zona IA Eminescu, dec, amenajată et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dacia, bloc cărămidă et 1, dec, contori
zări, preț. 485 mii. Iți. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Mărirt, dec, mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514 (Rocan 3000) 

•zona MHbH vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000) 
•ofertă tzcopțlonalăl 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)
•Deva, cartier Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974 (Casa Grande)
•decomandata, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Tel 0722/624091. (Casa Grande) 
«dec, e4 2, complet contorizată formată din 
cameră hol, baie, Aleea Romanilor, preț 330 mii. 
lei, neg., tel. 223400,0743/103622,0720/387896. 
(CasaBetania)
• dec, sțiraMă mare, parchet balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu interfon, Decebal, 
preț 700 mii. lei, neg., tel. 223400,0724/169303, 
0741/120722. (Casa Betania)
• garsonieră 2 camere, contorizări, gresie, 
faianță repartitoare, parchet baie cu cabină de 
duș, recent renovată Aleea Romanilor, preț 500 
mii. lei, 0743/103622,0724/169303. (Casa Betania) 
•decomandată 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent gresie și faianță 
Spania, termopane, convector pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624 (Temporis)
•dec, 2 camere+baie, parchet gresie, faianță 
termopan, ușă metalică zugrăvită în lavabil, 
apometre, gaz contorizat Preț 600 mii, neg, tel. 
228540,0722/566938 (Ella)
nenâlec, zona Gojdu, parchet gresie, faianță 
zugrăvită în lavabil, gaz contorizat apometre, 
balcon, preț 465 mii, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•semidec, zona Dacia, 2 cam. + baie, et 3, gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat ocupabilă 
imediat preț 550 mii, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•dec, zona Dorobanți, apometre, gaz contorizat 
gresie, faianță parchet laminat, zugrăvit în la
vabil, ușă metalică termopan, ocupabilă ime
diat 690 mii, neg., tel. 228540.0722/566.938 (Ella)
• zona Dada, dec. modificată gresie, faianță 
contorizări, st 30 mp. Preț 47.000 RON/470 mii. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• dec. zona Dorobanți, et intermediar, st 44 mp. 
Termopan, centrală termică parchet vedere m 
față Preț 800 miL/80.000 ron. neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin’s Home)

' «zona Decebal, etaj 1, contorizări, amenajată 
25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939,0726/269713. 
(Eurobusiness)
• zonă bură Hunedoara, semidec., parchet, 
jaluzele, preț 21.000 ron, tel. 718833,0740130413. 
(Partener)
• zona Dada, et intermediar, 2 camere, complet 
renovată contorizări, parchet lavabil, ușă 
metalică instalații sanitare noi, preț540 mii, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• agent zona Dorobanți, mobilată preț 650 mii. 
neg, tel. 215211 (Prima-lnvest)

Cumpăr garsoniere (20)

• Bl Deva, zonă bună, cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253562. (Evrika)
• dec, zonă centrală,' ofer plata imediat, tel. 
0740/126029. (Prima-lnves*'

Vând ap. 2 camere (03)

• zona Zamfirescu, balcon închis, et 1, 
contorizări, parchet, interfon, preț 870 mii. neg, 
tel. 0726/710903. (Prima- Invest)
• zona Gojdu, contorizări, balcon închis, et. 1, 
preț 850 mii., neg., tel.0740/210780. (Prima- 
Invest)
• zona L Maniu, et 3, dec., contorizări, parchet 
54 mp, balcon închis, gresie, faianță, preț 950 mii, 
tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• zona Daria, ușă metalică, parchet modern, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 17300 euro, 
tel. 0721/815781. (Prima -Invest)
•zona Eminescir, etaj 2, decomandate, balcon 
închis, parchet laminat gresie, faianță, 
amenajat și modificat deosebit preț 68.000 RON, 
tel. 0788-165702, 232808, 0788-165703. (Fiesta 
Nora)
■zona pieței, etaj 2, decomandate, 56 mp, 2 
balcoane închise, tip standard, parchet, preț 
108.000 RON, tel. 232808, 0788-165702. (Fiesta 
Nora)

• zona Astoria, decomandate, cu centrală 
termică balcon închis, parcnet faianță vedere 
spre Eminescu, fără modificări, preț 87.000 RON, 
tel. 0788-165702,232809. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, ST 50 mp, contorizări, modificări 
la bucătărie, gresie, faianță parchet, balcon 
închis, vedere în 2 părți, apartament bine 
întreținut, preț 87.000 RON, tel. 0788-165704 
232808,0788-165703. (Fiesta Nora)
• zona Enămocu, etaj 1, semidecomandate, 
balcon, termopan, bucătărie modificată 
contorizări, preț 64000 RON, tel. 0788-165704 
0788-165703. (Fiesta Nora)
•zona Bălecacu, etaj 2, decomandate, st 54 mp, 
bloc de cărămidă termopan, centrală termică 
parchet, gresie, faianță bine întreținut, preț 
115.000 RON, tel. 0788-165703, 0788-165702. 
(Fiesta Nora)
• zona Eminescu, la stradă lângă ANI, etaj 3, 
balcon închis, apometre, gaz contorizat, geam 
la baie, ocupabil în 24 ore, preț 65500 RON, tel. 
232809,0788-165702. (Fiesta Nora)
• zona pMti, bloc de cărămidă etaj 2, balcon tip 
lojă debara, boxă mare la subsol, decomandate, 
parchet, contorizări, fără modificări, ocupabil 
imediat, preț 36500 euro, tel. 232809,0788-165703. 
(Fiesta Nora)
• zona Decebal, decomandate, termopan, 
parchet, gresie, faianță ușă stejar, apometre, 
gaz 2 focuri, preț 110.000 RON, tel. 0788-165703. 
232808,0788-165702. (Fiesta Nora)
• zona ultracentrală etaj 2, decomandate, 
balcon închis, cămară debara, contorizări, gaz 2 
focuri, repartitoare de căldură parchet de stejar, 
zonă liniștită interfon, preț 30.000 euro, nego
ciabil, tel. 0788-165703,23808. (Fiesta Nora) 
•zona Dadă et 3, semidecomandate, fără 
îmbunătățiri, apometre, balcon închis, 720 mil. 
lei, tel. 206003. (Mimason)
•zona PoHa Municipiului Deva et 2, semideco
mandate, neamenajat, stare bună preț 920 mii. 
lei, 206003. (Mimason)
•zona pioM decomandate, et 3,58 mp, balcon 
închis, contorizări, liber, preț 1,15 mid. lei, tel. 
0745/159608,215111 (Mimason)
•zona Oo|dă semidecomandate, et 3, bucătărie 
mărită gresie, faianță contorizări, parchet palu ■ 
xat, balcon închis, preț 950 mii. lei, tel. 206003. 
(Mimason)
•zona contratt, 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 comanda modernă Oca
ziei 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dacta, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit, 
585 mil., neg. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•zonă centrala împăratul Traian, parchet, modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514 (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28.000 euro, 
neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000) 
•zona Micro 15, etaj Intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/9852% (Rocan 
3000)
•zonă centrală I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat, preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• urgent, In zona I. Creangă etaj intermediar, st 
56 mp, balcon, apometre, gaz contorizat-2 focuri. 
Preț 1,130 miliarde lei (113000 RON). Tel. 
0254/231212,0740013971. (Garant Consulting)
• wgent, In zona M. viteazul, decomandate, 
balcon închis, apometre, gaz 2 focuri. Preț nego- 
ciabil. Tel. 0254/231212, 0740013971. (Garant 
Consulting)
• urgent In zonă ultracentrală amenajat ultra
modern, (centrală termică uși interioare noi, 
parchet lamelar, gresie, faianță instalații 
sanitare și electrice noi, etc) mobilă de baie și 
bucătărie. Tel. 0254/231212,0740013971. (Garant 
Consulting)
• urgent în zona Gojdu, decomandate, bucă
tărie, baie, balcon. Preț80.000 RON, 0741/154401, 
0254/227542 seara. (Garant Consulting)
• dec, bucătărie, baie, balcon, et intermediar, 
zona Pieței, preț 110.000 RON, tel. 0741/154401, 
0254/227542 seara (Garant Consulting)
• urgent In zona Al. Moților, et 3, faianță gresie, 
centrală termică Preț 75000 RON, tel. 221.712; 
0724/305.661. (Garant Consulting)
• ngentto zona bd. I. Maniu, etaj intermediar, 
semidecomandat, faianță gresie, centrală 
termică balcon. Preț 120000 RON, tel. 221.712; 
0724/305.661. (Garant Consulting)
• urgent In zona Dorobanți, parter, decoman
date, contorizări. Preț 130000 RON negociabil. 
Tel. 221.712; 0724/305.661. (Garant Consulting)
• Dacia, 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786.578. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• Zamflrescu, decomandate, et bun, faianță, 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, decomandate, et bun, parchet, gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•decomandate, lying, 'bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
•Aleea Crișidu, semidec, et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță termopan, balcon închis. Preț 
neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•etaj 3, circuit, gresie, faianță balcon închis, 
contorizări, bine intreți nut Zamfirescu, preț 980 
mii. lei, tel. 223400,0724/169303. (Casa Betania) 
•etaj 3, decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet bine întreținut, zona George Enescti, 
preț 1300 mid. lei, neg., tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)
■etaj 3, balcon închis, contorizări, gresie, faianță 
bine întreținut zona Aleea Pescarilor, preț 970 
mii. lei, neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0720/387896. (Casa Betania)
•semidec, zona Uzo, et 1, apometre, gaz contor
izat, gresie, faianță balcon închis, preț 540 mii, 
neg., tel. 228540,0745/653531. (Ella)
■dec, zona Bejan, et intermediar, fără mari 
îmbunătățiri, preț 340 mii, neg., tel. 228.540, 
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) 
•semidec, zona împ. Traian, parchet gresie, 
faianță balcon mare, apometre, gaz contorizat, 
preț 890 mii, neg., tel. 228540,0745/653531. (Ella) 
•în circuit, zona b-dul Dacia, gaz contorizat, 
apometre, parchet balcon închis, faianță bloc 
cărămidă preț 850 mii, neg., tel. 228.540, 
0745/653531. (Ella)
•zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut, ocupabil în 
timp scurt, vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg., telefon 0745/253662. (Evrika) 

•zona Zamlireșcu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)

• decomandate, cărămidă gresie, faianță, par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona bduL Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat, ocupabil imediat, preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• ingantloni 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)
• doc, ot, Intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mil, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
• zona L Maniu, etaj Intermediar, amenajat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță vedere 
deosebită Preț 120.000 RON/1300 mid. neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
• zona Bălcoscu, etaj Intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet merită văzut. 
Preț 77.000 RON/770 mii. neg. Tel. 0745/666447. 
(Rubin's Home)
• zona LRaculul dec., amenajat recent 
contorizări, parchet, ocupabil Imediat. Preț 
103.000 RON/1,030 mid. Tel. 0745/666447. (Rubin's 
Home)
• zona Dada, etal 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabil, vopsit, se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut. Preț 66.000 RON/660 
mii. neg. Tel. 0745666447. (Rubin's Home)
• zonă contrată etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 103.000 RON/1,030 mid. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)
• zonă uMrarantraU, vedere la cetate, modi
ficat st 65 mp„ 2 balcoane, parchet nou, merită 
văzut etaj intermediar. 125.000 RON/1,250 mid. 
neg. 0745/666447/0727744923. (Rubin’s Home)
• zona A. Armatei, balcon închis, gresie, faianță 
parchet lamelar, living, contorizări. Preț 
68.000RON/680 miHRubln's Home)
• Mul Dada, circuit, bloc de cărămidă parter, 
balcon închis, amenajat ultra-modern, Preț 
77.000.RON/770 mil. 0740/232043. (Rubin’s Home) 
•MmHecomandate, zona împăratul Traian, preț 
900 milioane lei, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
•decomandate, Liliacului, gresie, faianță par
chet lamelar, lavabil, balcon închis, 1,020 mid. lei, 
neg. 0723/829060,0746/891619. (Eurobusiness) 
•super ofertei Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, 2 balcoane, etaj interme
diar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa Grande) 
•decomandate, etal 1. 2 balcoane, parchet 
laminat, contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1,250 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande) 
•semidecomandate, contorizări, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869918 (Casa Grande) 
•semidecomandate, contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, neg. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•Deva, cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974 (Casa Grande)
•urgent Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
• Hunedoara, semidec, balcon închis, gresie, 
centrală termică jaluzele exterioare, preț 55.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)
• Hunedoara, In circuit balcon închis, faianță 
gresie, zugrăvit preț 43.000 RON, tel. 718833, 
0745/376077. (Partener)
• Himedoara, semidec, jaluzele exterioare, par
chet preț 20.000,718833,0740/130413. (Partener)
• Hunedoara, zonă ultracentrală dec., centrală 
termică faianță gresie, preț 86.000 RON, tel. 
718833,0745/093073.(Partener)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

•zonă bute, în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika) 
• urgent zonă bună plata imediat, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)

•zona L Maniu,în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil imediat, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bduL N. Bălcescu, et 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 1,3 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika) 
•zona Dorobanți et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika) 
•zona Proțpesul et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 1,5 mid. 
lei, negociabil, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona G. Enescu, decomandate, et. 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, tel. 0745/253662. (Evrika)
• urgent decomandate, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg., tel. 0726/826624. (Temporis)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, semideco
mandate, bloc de cărămidă, balcon închis, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, parchet, 
rigips, spoturi, 36500 euro, negociabil, tel 232809, 
0788-165703. (Fiesta Nora)
• zona Micro 15, etaj 1, semidecomandate, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, termopan, 
parchet bucătărie modificată preț 76.000 RON, 
tel. 0788-165703,232808 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, semidecomandate, balcon cu 
debara, centrală termică parchet, gresie, 
faianță instalații sanitare schimbate, ocupabil 
imediat preț 130.000 RON, tel. 232808, 0788- 
165702. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă parter, deco
mandate, centrală termică parchet de stejar, 
hol central, vedere în 2 părți, preț 150000 RON, 
tel. 0788-165703,232809. (Fiesta Nora)
• urgent dec, parchet, contorizări, 2 focuri, 2 
balcoane, 98 mp, bloc de cărămidă et 1, preț 
1,250 mid, neg, tel. 0742/019418 (Prima- Invest)
• dec, hol central, balcon închis cu termopan, 
contorizări, mobilă dormitor nouă ecupabil ime
diat 103.000 RON, 0740/210780.(Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, termopan, gresie, faianță mo
deme, parchet lamelar, balcon închis, ocupabil 
imediat, preț 31.000 euro, 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
• zona piață bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, neg. 
Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă uHracentrală bloc cărămidă amenajat,
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, ap. liber, 40.000 
euro.Tel ->XB,072i ^3000)

ANUNȚ
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loc Adunarea Generală 

pentru aprobarea statutului 
de constituire în societate 
cooperativă „Moțul Criș".

12721?)

• zonă contrau, l. Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• doc, 2 băi, 2 balcoane, faianță apometre, gaz 
contorizat, Interfon la scară preț 1,100 mid. neg., 
tel. 228540,0745/653531. (Ella)
• doc, zona Mărăști, 2 băl, 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. 228.540. 
0745/653531. (Ella)
• urgent, In zona Gojdu, decomandate, balcon, 
hol central, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
gresie, faianță, parchet Preț 37000 euro. Tel. 
0254/231212,0740013971. (Garant Consulting)
• urgent, In zona Scărișoara, etaj Intermediar, 
contorizări (apă gaz, căldură). Preț 26000 euro. 
0254/231212,0740013971. (Garant Consulting)
• urgent, In zona Bălcescu, dec., etaj interme
diar, balcon, apometre, gaz 2 focuri, parchet Tel. 
0254/231212,0740013971. (Garant Consulting)
• urgent In zona Gojdu, parter, dec,, centrală 
termică Preț 145.000 RON. (Garant Consulting), 
tel 221.712; 0724/305.661. (Garant Consulting) 
•decomandate, bucătărie mare, 2 băl, debara, 
contorizări, parchet, repartitoare, zona Mihai 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg., tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
•Dada, decomandate, et bun, bloc cărăfoidă. 
parchet, gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 
•zona Emltmcu, decomandate, et. 3,2 băi. 
balcon închis, cămară debara, parchet peste 
tot, gresie, faianță preț 1,450 mid. lei, tel. 215113, 
0745/159608 (Mimason)
•zona Zamflrescu, decomandate, parter, pre- 
tabil birouri, sediu firmă cabinet, preț 38.000 
euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
•zona Gojdu, semidecomandate, et 1, bucătărie 
modificată parchet laminat contorizări, preț 1,3 
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 Ucaul de Muzică dec., parter înalt cu 
balcon închis, contorizări, gresie, faianță garaj, 
preț 1,6 mid. lei. Tel. 0745/640725. (Mimason) 
•zona Mkxta, semidecomandate, parchet peste 
tot, gresie, faianță contorizări, calorifere noi, 
termopan peste tot, ușă metalică aer 
condiționat et 4, cu țiglă preț 15 mid. lei, tel. 
0740/173103. (Mimason)
• Str. 1 Decembrie, modificat termopan, gresie, 
faianță balcon de 10 m, ST=65 m. Preț 
40000euro. Tel. 0745666447. (Rubin's Home)
• zona Scărișoara^taj intermediar, amenajat, 
termopan, gresie, faianță centrală termică 
parchet lamelar, merita văzut Preț 80.000 
RON/800 mii. neg. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• zonă ultracentrală etaj 3, centrală termică 
parchet gresie, faianță Preț 135.000 RON/1350 
mii. neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home) 
e^<?,pre?5M00 eurol'nă TeL 0726/523833'- 

0741/709939. (Eurobusiness)
•decomandate, ultracentral 1 Decembrie, ame
najat gresie, faianță termopan, contorizat total, 
preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)
•zona Mkiendul decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet, 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dada, semidecomandate, contorizări, 
parchet gresie în bale, bucătărie, ocupabil 
imediat preț 850 mid. lei, negociabil. TeL 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)

electrica
ANUNȚ DE PARTICIPARE 

la licitație deschisa
1. Autoritatea contractantă: SC DFEE ELECTRICA BANAT, cod unic de înregistrare R14490379, str. Pestalozzi nr. 3-5, Timișoara, 
telefon 0256-405.308. fax 0256-405.309. anunță organizarea procedurii publice de atribuire a contractului de execuție pentru lucrarea: 
„Modernizare LEA O/4 kV Petroșani, str. Uzinei"
2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: licitație deschisă.
b) Tipul de contract: achiziții lucrare.
3. a) Locul de prestare a serviciilor: județul Hunedoara.

b) Nu se pot depune oferte parțiale.
4. Durata contractului: 90 de zile calendaristice
5. a) Documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei se poate obține de la SDFEE Electrica Deva, str. George Enescu, nr. 39, Deva
- Serviciul Investiții.
b] Prețul caietului de sarcini cu instrucțiunile de participare la licitație este de 40 lei RON.
c) Data limitâ pentru solicitarea clarificărilor: Ol .08.2005.
6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor: 08.08.2005, ora 11.30.
b) Adresa la care se depune oferta este SC DFEE Electrica Banat, str. Pestalozzi 3-5, Timișoara - Serviciul Investiții, cam. 413.

c) Limba de redactare a documentelor: Româna.
7. a) Persoanele admise să asiste la deschiderea ofertelor: reprezentanții ofertanților pe baza de împuternicire.
b) Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 08.08.2005, ora 12.OO, la sediul SC DFEE Electrica Banat, str. Pestalozzi nr. 3-5 Timișoara.
8. Garanfia de participare la licitație: 745 lei RON.
9. Modalitatea de finanțare și platâ: surse proprii; plata se face conform contractului.
10. Forma juridică a candidafilor: Certificat de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie.
11. Condiții de eligibilitate: condițiile prevăzute în OUG nr. 6O/2OO1, HGR 461/2001, ORDIN MF-MLPTL TOI 3/874/2OO1, Legea 
212/2002, HGR 411 /2OO5 precizate în Fișa de Date a achiziției cu taxele și impozitele către stat achitate.
Condifii minime de eligibilitate: Atestat SC ELECTRICA/ANRE pentru lucrări de joasă tensiune, Certificatele constatatoare privind 
îndeplinirea obligațiilor exigibile de plata a impozitelor și taxelor locale, și atestare fiscală valabile la data de 30.06,2005.
12. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile.
13. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic. 
Nu se accepta oferte alternative.

(27338)

Cefectrfca , ANUNȚ DE PARTICIPARE

la licitație deschisâ
1. Autoritatea contractanta: SC DFEE ELECTRICA BANAT, cod unic de înregistrare R14490379, str. Pestalozzi nr. 3-5 Timișoara, telefon 
0256-405.308, fax 0256-405.309, anunța organizarea procedurii publice de atribuire a contractului de execuție pentru lucrarea: 
„Modernizare baterie de acumulatoare (288 Ah, 22OVc.c.f stafia 110/20/6kV Petala"
2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: licitație deschisâ.

b) Tipul de contract: achiziții lucrare.
3. a) Locul de prestare a serviciilor: județul Hunedoara.

b) Nu se pot depune oferte parțiale.
4. Durata contractului: 30 de zile calendaristice.
5. a) Documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei se poate obține de la SDFEE Electrica Deva, str. George Enescu nr. 39, Deva
- Serviciul Investiții.
b) Prețul caietului de sarcini cu instrucțiunile de participare la licitație este de 48 lei RON.
c) Data limita pentru solicitarea clarificărilor: Ol .08.2005.
6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor: 08.08.2005, ora 11.30.
b) Adresa la care se depune oferta este SC DFEE Electrica Banat str. Pestalozzi 3-5, Timișoara - Serviciul Investiții, cam. 413.

c) Limba de redactare a documentelor: Română.
7. a) Persoanele admise $6 asiste la deschiderea ofertelor: reprezentanții ofertanților pe bază de împuternicire.
b) Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 08.08.2005, ora 14.00, la sediul SC DFEE Electrica Banat, str. Pestalozzi nr. 3-5 Timișoara.
8. Garanția de participare la licitație: 1.500 lei RON.
9. Modalitatea de finanțare și platâ: surse proprii; plata se face conform contractului.
10. Forma juridică a candidaților: Certificat de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie.
11. Condiții de eligibilitate: condițiile prevăzute în OUG nr. 60/2001, HGR 461/2001, ORDIN MF-MLPTL 1013/874/2001, Legea 
212/2OO2, HGR Zi 1/2OO5 precizate în Fișa de Date a achiziției cu taxele și impozitele către stat achitate.
Condifii minime de eligibilitate: Atestat SC ELECTRICA/ANRE pentru lucrâri în stafii electrice, Certificatele constatatoare privind 
îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor locale, și atestare fiscală valabile la data de 30.06.2005.
12. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile.
1 3. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.
Nu se accepta oferte alternative.

(27338)

•zona L Corvin, de-omandaf 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, centrală 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1.380 mii. 
lei. neg.. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 
• zonă contrate Hunedoara, semidec., centrală 
termică balcon închis, gresie, faianță parchet, 
preț 7.0000 RON, 718833,0745/376077. (Partener)

■Cumpăr ap. 3 camere (06)

•in zonă bună de preferință et intermediar, se 
oferă prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)

vând ap. 4 camere (07)

■■urgent zonă centrală contorizări, gresie, 
faianță s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garaj 
20 mp, boxă foarte îngrijit preț 2300 mid. neg., 
tel. 0726/826624. (Temporis)
•zona Liliacului, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 15 miliarde 
lei, neg. Tel.235208,0724/620358. (Rocan 3000) 

•zonă centrală L Creangă superamenajat, la 
chele, et 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, neg. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona UHacuM, 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
repartitoare, bucătărie mare, hol central, 
interfon, preț 140.000 RON, tel. 224.296; 
0788361.782 (Garant Consulting)
• zona A. lancu, 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
parchet melamlnat bucătărie mare, camere cu 
parchet, preț 190.000 RON, tel. 224.296; 
0788361.782. (Garant Consulting) 
•decomandată zona Dorobanți, etaj 1,2 grupuri 
sanitare, 2 balcoane, centrală termică suprafață 
120 mp, preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 
0741/709939,0746/891619, (Eurobusiness)
• zona Progresul parchet, 2 băi, 2 balcoane, 
vedere spre cetate, st 98 mp, contorizări, preț W 
mid. neg, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zonă contrate Hunedoara, dec., centrală 
termică faianță gresie, interfon, preț 85.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)
• zona Emlnticu, bloc de cărămidă etaj 1, deco
mandate, ST 100 mp, vedere în 2 părți, 2 
balcoane, centrală termică bucătărie modi
ficată, se vinde la preț avantajos, tel. 0788- 
165703,232808 0788-165702. (Fiesta Nora)

Vând case, vile (13)

•str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere+diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• In Deva, zonă centrală 2 cam., bucătărie, baie, 
cămară curte, grădină st 500 mp. sc. 90 mp. 
75.000 euro neg. Tel. 0745/566447. (Rubin's 
Home)
• în Deva, P+E+M, zona Cetății, construcție 
recentă teren 1,200 mp. Poziție frumoasă Preț 
77.000 euro. Tel. 0740/232043. (Rubin’s Home)
•3 camera în Deva P+M, bucătărie mare, par
chet, gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct, zonă centrălă preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
•zonă centrate, 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț2,6 mid. 
lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•Deva, partar+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
neg., tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•zona Călugărenl, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mili
arde. lei, 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 

•Deva 3 camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
centrală, st 400 mp, preț 68.000 euro, neg., tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•Deva, 2004, parter* mansardă 4 camere, 2 băi. 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118000 euro, neg, tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• zona Horea 2 corpuri, 1-3 camere bucătărie, 
baie, bucătărie, 2-2 camere baie, bucătărie, 
pivniță garaj, st 1000 mp, preț 300.000 RON, tel. 
224.296; 0788.361.782. (Garant Consulting)
• zona Călugăreni, p+1, garaj, pivniță
spălătorie, parter cu baie*bucătărie+2 cam, et 
1 cu 3 camere, baie, terasă sc 100 mp, st 400 mp 
preț 540.000 RON, tel. 224.296; 0788361.282. 
(Garant Consulting) ■
•Slmoria, 2 camere, bucătărie de vară cp,.. 
viță de vie, anexe, centrală termică grădină de 
flori, beci, camere podite, canalizare, casă de 
cărămidă preț 1 mid, neg., tel. 228540 
0745/653.531. (Ella)
•Deva, p+1, p ■ garaj, 1 cameră baie, bucătari e, 
cămară, pivniță 2 bai cu jacuzi, 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, bale, camere 
5x4, cămară centrală termică canalizare, 
calorifere noi gresie, faianță, st. 150 mp, preț 
1,850 mid., tel. 228.540,0722/566.938. (Ella)
• 4 camere, bucătărie, baie, gaz, apă canalizare, 
garaj, curte, grădină 760 mp, preț 85.000 eurc. 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
•3 camere, pretabilă pentru activități comer
ciale, în Sîntuhalm, curte, grădină, st 500 mp, 
apă curent electric, gaz metan, la sosea, preț 
100.000 euro, tel. 223400, 0741/120722, 0724/ 
169303. (CasaBetania)
•casă 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 băi, balcon, terasă garaj, 
construcție nouă zonă rezidențială Deva, preț 
130.090 euro, neg., tel. 0742/005228,0720/387896 
(CasaBetania)
• Hunedoara, 4 camere, sobe teracotă boiler pe 
gaz, baie, bucătărie, preț 120.000 RON, tel. 
718833,0745/093073.(Partener)

Cumpăr case vile (14)

•In Deva sau împrejurimi, cu grădină și curte, o- 
fer plata imediat, Telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• urgent, cu plata imediat, casă cu grădină în 
Deva sau Simeria, tel. 215212. (Prima-lnvest)

Vând case de vacanță (15)

•In Orniindoa, st 1200 mp, livadă anexe, 
magazie, acces auto, preț 380 mii. neg, tel. 
228540,0722/566.938 (Ella)

Vând case la țară (17)

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

RECLAME
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nom Mița, 2 camere, cămări, 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. (TempOTis) 
•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. 07264326624. (Temporis)
«ta f km de Hunedoara, zonă pitorească, baie cu 
duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță, anexe, gaz, apă fosă septică curte 

n betonată grădină st 1700 mp, renovată preț 
' bun, tel. 0726/826624. (Tempons)

“r' <8 Ion de la Simeria, casă de cărămidă 2 ca
mere, pivniță șură anexe, curte, grădină 980 
mp+ 5 ari separate, renovată recent, camere po
dite, zugrăvită lavabll, gard de piatră, sobe 
teracotă 400 mii, tel. 228540,0722/566338 (Ella) 
•mm Dobra, 3 camere, baia hol, bucătărie, 
anexe, grajd, 1 ha pămănt arabil ti ha livadă 
sobe de teracotă podele, făntănă acces cu 
mașina la drum, preț 720 mii., tel. 228.540, 
0745/653531. (Ella)

* «10 km Simeria, 3 camere, bucătărie, baie,
cămară debara, hol, magazine, terasă acope
rită făntănă 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 I km de Deva, 2camere+2 camere neflnsate, 
bale, bucătărie, apă caldă (Instant), hldrofor, st 
1600 mp, preț 850 mid. neg., tel 226540, 
0722/566338 (Ella)
• Umcoki da Jos, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 2.600 mp, preț 500 mil, neg, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
•ta M 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 loholt, construcție nouă, living de 34 mp, 
dormitor mare, bale, bucătărie, amenajări, 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, tet’lU^, 

0745/253662. (Evrik.

•intrivlan, et 500 mp, front stradal 17 metri, apă 
gaz metan, curent electric și canalizare, în zona 
Zăvoi, preț 20 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (Casa Betania)
•Hravlan, st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate șl parcela, zona liceului 
Traian, preț 15 euro/mp, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
•kitavlM, ai 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)
•zona Zăvoi, s 500 mp, preț neg., facilități. Tel. 
0726/269713,0746/891619. (Eurobuslness) 
•Intravlan, prataM construcție bloc de locuințe, 
2560 mp, fs 20 mp, toate facilitățile, zona Doro
banți, preț 24 euro/mp, 0745/640725 (Mlmason) 
•WnMtan, zona Ceangăi, loc de casă 715 mp, 
toate facilitățile, preț 37.000 euro, tel. 
0745/640725,0740/173103. (Mlmason) 
■Hravltan, zona Prelungirea Vulcan, loc de 
casă 857 mp, fS 14 m, făntănă pe teren, seră 
bed, preț 540 mil. lei, tel 0745/640725 (Mlmason) 
•Mravltan, 1427 mp, apă gaz, curent, cana
lizare, zona 700, fs 40 m, preț 15 euro/mp, tel. 
0745/164633. (Mlmason)
•zona Zăvoi, Intravilan, ST 461 mp. Tel. 235019, 
0724/508610. (Casa de Vis)
• cenM bova, st 375 mp, toate utilitățile, preț 
21.000 euro neg., 718833,0745/093073. (Partener)
• urgent, Intravilan, 1800 mp, fs 15 m, facilități 
apă gaz, curent, zona Zăvoi, preț 23 euro/mp, 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

Mt caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobllate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionului. 
Rugăm seriozitate. Tel. 235208 0721/ 985258 
0721/744514,0724/620358 (Rocan 3000)

•ofer pontai închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg. 
Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 3000)
•ofer gtemteră 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. (Mlmason)

•ofer ap, 3 camere, decomandate, cu garaj sub 
bloc, mobilat utilat et 2, zona Micul Dallas, preț 
350 euro/lună 0745/253413,206003. (Mlmason) 
•ofer apt 3 camere, mobilat utilat, contorizări, 
zona Mărăști, preț 200 euro/lună 0745/266071. 
(Mimason)
•caut garaonteri sau ap. 2 camere, (ne)mobllat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrlka)
• ofer In regim hotelier cameră mobilată, în 
Deva, 700.000 lel/zl, 0722/564004. (Prima- Invest)

• ofer speță* comercial 22 mp, camerătbaie, 
parter, zona piață Deva, amenajat occidental, 
preț 150 euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest)
• olar garaontort complet mobilată contorizări, 
în Deva, preț 80 euro/lună 215212. (Prima-lnvest)
• ofer ap. 2 camere mobilat aragaz, frigider, 
contorizări, zona Eminescu, preț 100 euro/lună 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
•ofer ap. 2 camere decomandate, centrală ter
mică proprie, geamuri termopan, complet mo
bilat șl utilat cu aragaz, frigider, tv, mașină de 
spălat automată zona l. Creangă, preț 250 euro/ 
lună 0743/103622,0720/387896 (Casa Betania) 
•ofer apartament 2 camere, circuit, centrală 
termică proprie, complet mobilat și utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Dacia, 130euro/lunăTel. 
0724/169303,0743/103622. (Casa Betania)
• caut ipațlu de închiriat, zona b-dul Decebal 
sau 1 Decembrie, St=5Q mp maxim, amenajat 
sau neamenajat, pe perioadă lungă de timp. Ofer 
prețul pieței. Tel. 0745666447. (Rubin’s Home)
• Inchhta ap. 2 camere, zona Dacia, etaj Inter
mediar, mobilat, contorizări, repartitoar jresie, 
faianță parchet, ușă de lemn, frigider, aragaz. 
Preț 100 euro/lună 0745666447. (Rubin’s Home)
• garsonieră moNată zona ștrand, tel. 
0788/497.615 (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• cuă 1 camere, bucătărie, bale, încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabll, confort, garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună tel. 0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• apartament 2 centra, zonă ultracentrală, 
vedere spre BCR, decomandate, centrală 
termică mobilat șl utilat, stare bună, preț 150 
euro, negociabil, tel. 0788-165703,0788-165702. 
(Fiesta Nora)

• ofer ap. 2 camere, zonă ultracentrală deco
mandate, centrală termică mobilat și utilat, 
stare bună, preț 150 euro, negociabil, tel. 
0788/165703,0788/165702.  (Fiesta Nora)
• ofer ap. 2 camere, zona pieței, decomandate, 
apometre, gaz cohtorizat, repartitoare, semimo- 
bilat, proaspăt renovat, preț 120 euro, tel. 
0788/165702,0789/165703. (Fiesta Nora)

Vând teren (21)

■ki Deva șl împrejurimi, diferite suprafețe șl 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrlka) 
•4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, fis. 
24,5 m, curent gaz, preț 16 euro/mp, tel. 
0745411.449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
•tot Tlmpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 

-. mp, fS 25 m, apă gaz, canalizare, curent, preț 900 
? mii. lei, neg., tel. 0788/497.615. (Agențl mo- 
’ biliară Nr. 1)

■parcate de teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent preț 10.000 euro parcela, neg., tel. 
0788/497.618 (Agenția imobiliară Nr. 1)

•Deva, 2300 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
•Sbneita, ta DN7, st 7400 mp, fs 40 m, apă gaz, 

canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0783/497.615 
(Agenția imobiliară Nr. lj

•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)

• Intravlan, zona DN 7, st 3300, fs. 50 mp, apă 
gaz, curent toate facilitățile, preț 24 euro mp, 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)
• Intravlan, zona prelungirea Vulcan, st 5200 
mp, fs 140 m, se parcelează Preț 8 euro mp. Tel. 
0745666447. (Rubin's Home)

l

Variantâ

Cumpăr teren (22)

•cumpăr taran în Săcărămb pentru agrement 
Plata pe loc. Tel. 0745/253662,211587. (Evrlka)
• tagină I ha Intravilan la sosea Deva sau îm
prejurimi, plata Imediat 215212. (Prima -invest)

Vând spații comerciale (25)

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

Alte imobile (27)

•temă Ungă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5500,000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
lihnobillară Nr.l Deva)
• zonă tutadcă Hunedoara, PENSIUNE: P+2+M, 
4 dormitoare, living mare, bucătărie, 2 băl, 2 
terase, mansardă pivniță sc 124 mp pe nivel, st 
9600 mp, piscină curte betonată preț 300.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)

•hală producția 220 mp, Deva cu platformă be
tonată 150 mp, curant trifazic, toate facilitățile, 
preț 95.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

Chirii imobile (29)

•ofer tare închiriere sau vindem spațiu comer
cial, s 250 mp, zonă centrală amenajat, la chele, 
totul nou, preț neg. Tel. 0726/523833, 0741/ 
070106. (Eurobuslness).
•oferim tara închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală zona depozitelor, prețuri neg. Tel. 
0726/523833,0741/070106. (Eurobuslness)
•ofer taro 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. 0741/070108 0726/523833. (Eurobuslness) 

•ofer peitai închiriere garsonieră dec- complet 
mobilată Dulliu Zamfirescu, preț 110 euro/ lună 
Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)

Cititorii 
Cuvântul 

liber: Oameni bine informați! Ziarul familiei tale!

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția dă lider in publicarea de ziare 

ejs pi servicii Internet in vestul Austriei, in nard-estul
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 

«w severin, Hunedoara și Satu Mare
caută pentru dezvoltarea echipei în 

Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 
vânzători ambulanți 

Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore?
Cerințe:

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

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

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

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

r @OMNIASK SA
SOCIETATE DE ASIGURA RE-REASIGURARE

: SUCURSALA HUNEDOARA-DEVA

JEAZĂ INSPECTOR DAUNEMaWsBai
Cerințe minim»:

O ShjdH superioare de specialitate (auto sau tehnic)
O Minim 2 ani de experlențâ fri domeniu
O Cunoștințe în domeniul IT (WINDOWS, EXCEL etc)
O Disponibilitate la program prelungit
O Permis de conducere categoria 8

Curriculum Vltoe se depun la sediul SC OMNIASIG SA - 
SUCURSALA HUNEDOARA-DEVA, aleea Transilvaniei Bl. 7 Parter 

(Vis a vis de magazinul Ulpia) pânâ în data de 30.07.2005.
Persoanele selectate vor fi contactate telefonic în vederea 

susținerii Interviului șl a probelor practice. (27i86>
MMSi

RECLAME

CUVÂfflW.

. parte a unei corporații internaționale mass-media
■ - - ’' c®™ deține poziția de lider in publicarea de ziare
'*•' pi servicii Internet in vestul Austriei, in nard-estul

Ungariei, cât 81 in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara șl Satu Mare

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

distribuitori da presă
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
e Disponibilitate la program 
matinal;
• Seriozitate.

Prezintă avantaj:

• experiență în relații cu publicul;
• persoană dinamică;
e experiență în vânzări.

Oferim:
e program de lucru flexibil;
e venituri în funcție de realizări;
e mediu de lucru atractiv și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, , 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziairilui Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

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

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

Anunțurile de 
mică publicitate 
sunt gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

—M * airarai Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
bb III riEi A] | I A 7 A H I h I încearcă variantele speciale contra cost.
Lb V I IZ k 11 I IntaA I Lb ■ alege Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

VARIANTE

LOCAȚII CUTII POȘTALE

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

CWÂW

PRtMA APARfpt

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

anunțurilor de mică publicitate.

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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• împotriva obezității Un nou medicament 
care taie pofta de mâncare e considerat de 
cercetători un important pas înainte în trata
rea obezității, transmite site-ul Ananova. 
Cercetătorii de la Imperial College, Londra, 
au testat cu succes tratamentul bazat pe 
hormoni.

Femei pe tronul Japoniei

Fumatul și 
cancerul

Londra (MF) - Cerce
tătorul britanic Richard 
Doll, primul care a stabi
lit legătura dintre fumat 
și cancerul pulmonar, a 
încetat din viață, dumi
nică, la 92 ani, a anunțat 
Universitatea Oxford, ci
tată de AFP.

Richard Doll, care a 
murit la spital „după o 
scurtă boală”, a stabilit 
legătura dintre cancer și 
fumat realizând ches
tionare printre bolnavi. 
El a fost de asemenea 
primul care a stabilit o 
legătură între alcool și 
cancerul mamar și tot el 
a descoperit utilitatea as
pirinei în patologiile car
diace.

Richard Doll a primit 
numeroase distincții de- 
a lungul carierei sale, 
printre care premiul ONU 
pentru cercetări asupra 
cancerului în 1962 și me
dalia de aur a Societății 
Europene împotriva Can
cerului în 2000.

Concediu 
prelungit
Londra (MF)- 
Cântăreața Beyonce 
Knowles a declarat 
că și-ar dori un con
cediu prelungit în 
2006, transmite site- 
ul Ananova. 
în vârstă de 23 de 
ani, Beyonce a 
declarat că vrea să se 
odihnească după ce 
filmează „Dream- 
girls", începând din 
ianuarie anul viitor. 
Vedeta, care are o 
relație cu rapperul 
Jay-Z, a mai spus că 
dorește să-și înte
meieze o familie. „La 
un moment dat, 
sperăm să fim toate 
măritate", a spus ea, 
vorbind și despre 
colegele ei din trupa 
Destiny's Child.

Pe O CreSligă, se odihnesemama și 
puiul său, la Gradina zoologică din Strau
bing, Germania. Maimuțele sunt originare 
din America de Sud și Centrală (Foto: epa)
.......J.W. ,-1 !WH t.. iiiiihiJiii™

Regina face economie
Londra (MF) - Familia regală britanică se 

arată interesată de protecția mediului și de 
reducerea consumului de energie, Castelul 
Windsor urmând să fie alimentat în curând 
de o centrală hidroelectrică, transmite Sky 
News online.

Centrala cu patru turbine costă un mil
ion de lire sterline, dar va produce mai mul
tă energie decât cele obișnuite și va polua 
mai puțin niediul. Aceasta va fi construită 
lâ Romney Weir, pe Tamisa. Centrala va fi 
cea mai mare de acest gen din sudul An
gliei, urmând să genereze 200 de kW.

Buckingham Palace a anunțat că familia 
regală este încântată că proiectul a fost a- 
probat. „Căutăm în mod constant modalități 
de a economisi energie”, a declarat o purtă
toare de cuvânt.

■ Experții japonezi se 
pronunță în favoarea 
ascensiunii femeilor la 
tronul imperial.

Tokyo (MF) - Un grup de 
experți japonezi, însărcinat să 
analizeze o eventuală modifi
care a legii succesiunii impe
riale, va recomanda guvernu
lui să autorizeze accesul fe
meilor la tron, transmite AFP, 
citând televiziunea publică ni
ponă, NHK.

Grupul de experți compus 
din zece profesori universi
tari, juriști, oameni de afaceri 
sau politicieni, creat în ian
uarie, va preda, marți, rapor
tul către prim-ministrul Juni
chiro Koizumi.

în familia imperială japo
neză nu s-a mai născut un 
moștenitor de sex masculin

Pagube și la Voroneț
■ Numeroase monu
mente au fost afectate 
de inundații și de furtuni 
în toată țara.

București (MF) - Pagubele 
produse de inundații la Mă
năstirea Voroneț sunt esti
mate la 100.000 lei (un miliard 
de lei vechi) de Direcția de 
Cultură, Culte și Patrimoniu

Voronețul (Foto: FAN)

Pe primul loc în box office
■ Adaptarea cinemato
grafică „Charlie and the 
Chocolate Factory" 
rămâne pe primul loc.

Londra (MF) - „Charlie and 
the Chocolate Factory” s-a 
menținut pe primul loc în box 
office-ul nord-american pen
tru a doua săptămână con
secutiv, încasând 28,3 milioa
ne de dolari, potrivit AFP, ca
re citează compania speciali
zată Exhibitor Relations.

Adaptarea cinematografică 
a cărții lui Roald Dahl, cu 
Johnnie Depp în rolul prin
cipal, a avut până acum în
casări de 114,1 milioane de 
dolari.
Alte filme în top

Comedia „The Wedding 
Crashers”, cu Owen Wilson și

Cerere în căsătorie contra vaci și capre
■ Fostul președinte 
american Bill Clinton a 
trecut la sfârșitul 
săptămânii prin Nairobi.

Nairobi (MF) - în cursul 
unui turneu african dedicat 
luptei împotriva SIDA, Clin
ton a vizitat Nairobi ignorând 
că un kenyan, în vârstă de 36 
de ani, îi oferă de cinci ani 20 

de 40 de ani, ceea ce o supune 
pe prințesa Masako, soția 
prințului moștenitor Naruhi- 
to, la presiuni extraordinare. 
După ce a adus pe lume o 
fetiță, Aiko, în 2001, Masako 
a început să sufere de depre
sie și timp de un an nu a mai 
apărut în public.

Un raport final al grupului 
de experți, înmânat până la 
sfârșitul anului, ar putea ser
vi drept bază pentru o refor
mă a legii succesiunii imperi
ale la începutul anului viitor.

Legea actuală, ce datează 
din 1948, exclude femeile de la 
tron. Ultima împărăteasă a 
Japoniei, Go-Sakuramachi, a 
domnit între 1762 și 1771.

Potrivit sondajelor, opinia 
publică este în majoritate 
favorabilă unei reforme care 
ar autoriza ascensiunea fe
meilor la tronul Japoniei

Național din Suceava, potri
vit Ministerului Culturii.

în același județ, apa intrată 
în beciurile Mănăstirii Drago- 
mirna a provocat daune de 
80.000 lei (800 milioane lei 
vechi). în afară de pierderile 
de la mănăstirile amintite, o 
pagubă importantă, evaluată 
la 30.000 lei (300 milioane lei 
vechi), se înregistrează la 
Drobeta Turnu Severin, unde 
a fost afectat Muzeul de Artă.

A avut de suferit de pe ur
ma apelor și Biserica Galbenă 
de la Urlați (Prahova).

Pe lângă Centrul de cultură 
Rosetti Tescanu - George E- 
nescu, din satul Tescani, gale
ria de artă din imobilul Me- 
rărie și monumentul George 
Enescu, au fost afectate o bi
bliotecă și o biserică.

Scenă din film (Foto: fan)

Vince Vaughn, s-a clasat pe 
poziția a doua ca și săptă
mâna trecută, cu 26,2 milioa
ne de dolari, după ce în week- 

de vaci și 40 de capre pentru 
a se căsători cu fiica lui, Chel
sea, relatează AFP.

Godwin Kipkemoi Chep- 
kurgor, consilier municipal la 
Nakuru, așteaptă încă un răs
puns la scrisoarea de cerere 
în căsătorie pe care a scris-o 
în 2000, în timpul unei vizite 
a lui Clinton în Uganda. In
giner în sisteme electrice, ke- 
nyanul e celibatar și hotărât

end-ul anterior a încasat 33,9 
milioane de dolari.

Pe locul al treilea s-a clasat 
filmul de acțiune „Fantastic 

Four”, care descrie o misiune 
la bordul unei stații spațiale 
prinsă într-un nor radioactiv, 
a încasat 12,2 milioane de 
dolari.

Thriller-ul fantastic despre 
donare „The Island”, cu 
Scarlett Johansson și Ewan 
McGregor, se află pe poziția a 
patra, cu încasări de 12,1 mi
lioane de dolari, urmat de fil
mul de comedie „Bad news 
bear”, despre un antrenor de 
baseball bătrân care încearcă 
să-și transforme echipa în 
campioană (11,5 milioane de 
dolari).

în partea a doua a topului 
celor mai Vizionate filme de 
la sfârșitul săptămânii trecute 
s-au aflat „War of the Worlds” 
(8,8 milioane), „Hustle and 
Flow” (8,1), „The Devil's Re
jects” (7), „Batman”.

să rămână astfel până când 
va obține un răspuns, a expli
cat el pentru AFP.

El a mers să-și depună scri
soarea și o cerere de întâlnire 
cu Clinton la Ministerul ke
nyan al Afacerilor Externe. 
Nu a primit nici un răspuns. 
„Doar o vizită a serviciilor de 
securitate făcută părinților 
mei, pentru a-i interoga în le
gătură cu mine”, a adăugat el.

vrfîdțld designerului 
Anja Gockel, purtată în 
24 iulie, la expoziția de 
modă de la Dusseldorf, 
Germania. (Foto: epa)


