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Cerul va fi variabil. în cursul dimineții Film porno cu minori

pe DN 7, In dreptul Izvorului Decebal, un 
accident de circulație soldat cu 6 răniți, /p.3

(Foto: Traian Mânu)

■ Sexul și filmele por
no au devenit o modă 
printre unii dintre 
minorii hunedoreni.

Deva (M.T.) - După nenu
măratele scandaluri legate de 
realizarea și vânzarea unor fil
me porno în care protagoniști

Culoare, lumină, veselie, 
diversitate. Toate acestea 
sunt cuprinse în Festivalul 
Internațional de Folclor pen
tru Copii și Tineret „Carpati
ca” 2005, ce se derulează în 
aceste zile în județul Hune
doara. în foto: Două tinere 
reprezentante ale folclorului 
din Turcia. /p.3 (Foto: Traian Mânu)
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Rămân în arest
Deva (M.T.) - Curtea de Apel Alba Iulia 

a respins ca nefondate recursurile formu
late de inculpații Sibișan Mircea Claudiu, 
Sibișan Cosmin Stelian, Abraham Ștefan 
Iosif, Brici Livius, Budacă Adrian Nicolae, 
Grosu Gheorghe, Pătruț Marius Mihai, Ber- 
ki Daniel, Necreală Marius Florin și Mon- 
doc Alin împotriva prelungirii măsurii 
arestării preventive dispusă de Tribunalul 
Alba. Inculpații rămân în continuare ares
tați pe o perioadă de 30 de zile.

J______________________________________ _

Numirea antrenorului 
a fost amânata

Deva (C.M.) - Trei tehnicieni se află în 
cărți pentru a prelua conducerea tehnică a 
echipei Cetate Deva, singura formație de- 
veană ce activează în Liga Națională de 
handbal. Dinu Cojocaru care a antrenat și 
la U. Remin, Livid Jurcă, fost la U. Jolidon 
Cluj și Popa Sevișteanu de la LPS Sebeș au 
negociat, ieri, cu Marian Muntean, finanța
torul clubului Cetate, preluarea postului de 
antrenor principal al echipei, /p.7
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■ Cinți bărbați din Lu- 
peni s6 aflău la muncă 
în străinătate și încasau 
ajutor de șomaj acasă.

Lupeiri (I.J.) - Sorin Ion S., 
de 39 ani, Sandu Toader S., de 
31 ani,. Constantin H., de 41 
ani, Nicolae F., de 36 ani și 
Petru G., de 43 ani, sunt cer
cetați pentru săvârșirea in

erau minori din Motru, luna 
trecută doi tineri din Deva au 
realizat cam același scenariu. 
La numai 16 ani, aceștia au fil
mat scene fierbinți, care se 
petreceau în apartamentul 
unuia din ei. Povestea a în
ceput într-o seară când băieții 
au ieșit în oraș. Aproape de 
miezul nopții au vrut să se

mână" cu șomerii
Poliția de Frontieră în urma 
căreia să identificăm ieșirile

fracțiunii de înșelăciune. în 
urma unei reclamații, cei 
cinci bărbați aflați în șomaj 
au fost descoperiți de polițiș
tii Formațiunii de Investigare 
a Fraudelor Lupeni că, în pe
rioada ianuarie - iunie 2005, 
au beneficiat de ajutor de șo
maj și alocație suplimentară, 
deși se aflau în străinătate.

„Am demarat o verificare 
cu ITM, Casa de Pensii și 

întoarcă acasă, dar pe arum 
au întâlnit o fată, tot minoră, 
însoțită de prietena ei. Fetele 
au fost invitate să bea un suc 
la unul dintre băieți acasă. 
R.M., de 13 ani, elevă la o re
numită școală din oraș, nu a 
refuzat invitația și a plecat 
spre locul în care au urmat 
orgiile. Fata a fost filmată cu 

din țară a celor cinci. Dacă 
se va stabili că cetățenii erau 
plecați și totuși, își ridicau 
drepturile bănești conform 
Legii 76/2002, personalul 
ALOFM Lupeni care a efec
tuat plățile va fi dat afară din 
serviciu”, declară Vasile Ior
govan, director AJOFM Hu
nedoara. 

un telefon mobil, de unul din 
tineri, în timp ce întreținea 
raporturi sexuale cu prietenul 
lui. Filmul a fost arătat mai 
târziu și altor minori de la 
școlile din localitate.

Imaginile în care fetița de 
numai 13 ani își etalează cali
tățile de actriță porno îngri
jorează psihologii, /p.3

Protest... nud
Hunedoara (T.S.) - Un 

hunedorean de 35 de ani, 
s-a urcat pe un turn din 
incinta Combinatului, de | 
unde a cerut să vină pri- i 
mărul Schiau pentru a-i : 
rezolva o problemă cu i 
niște acte. în timpul pe
trecut pe turn, acesta s-a 
dezbrăcat, fiind coborât 
în hainele unui pompier.

Eficiența metodelor de acumulare 
de noi cunoștințe

■| Metoda educației 
experimentale

Informații 
transmise vizual

iS Informații

'Sprijiniți copiii" Fiiiaia Hunedoara.

Se tulbură apele la Geoagiu
■ Izvorul care ali
mentează bazinul mic 
din cadrul ștrandului 
nu se mai limpezește.

Geoagiu Băi (D.I.) - Ștran
dul din Geoagiu Băi a fost 
deschis de mai bine de două 
luni, în acel moment sperân- 
du-se că apa din izvorul care 
alimentează bazinul mic se va 
limpezi în cele din urmă. 
„Niciodată nu s-a mai întâm
plat așa ceva!”, ne-a declarat 
Simion Mariș, primarul orașu
lui Geoagiu. „Chiar dacă după 
ploi mai Dutemice. uneori aoa 

izvorului era tulbure timp de 
două-trei zile, în cele din urmă 
se limpezea. Dar acum nu s-a 
limpezit de la începutul lunii 
mai și apa are tot timpul cu
loarea argilei. Am chemat spe
cialiștii de la Minexfor, care 
se ocupă cu sistemele de foraj 
la nivelul județului, pentru a 
analiza situația și a stabili 
cauzele fenomenului. E ceva 
nemaiîntâlnit. Vom discuta 
împreună cu specialiștii mai 
multe variante, și o să vedem 
care este soluția cea mai bună 
pentru a rezolva problema. E 
păcat de stațiune”, a mai spus 
Simion Maris

BANCA

Astăzi
se deschid două noi agenții 

ale Băncii Transilvania 
in județul Hunedoara:

Agenția CORVIN (ÎL
Hunedoara, str. Ceorfe Encscu, nr. 10 

(lângă Casa de Cultural

șl Agenția DECEBAL
Eleva, b-dui Htad&d, nr. 110 

(lângă Piața Centrală)
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• Rechemați. Patru ambasadori au fost re
chemați din posturi prin decrete prezidenția
le. De asemenea, Traian Băsescu a semnat 
decrete privind trecerea în rezervă a unor 
angajați SRI și MApN.

• Refuz. Mișcarea radicală palestiniană Ha
mas a anunțat că nu va accepta propunerea 
premierului Ahmad Qorei de a participa la 
formarea unui guvern de uniune națională. 
Decizia a fost luată de conducerea Hamas 
atât din teritoriile palestiniene, .cât și din 
afara lor.

Amânarea nu intră-n calcul

După model 
european

Syrte (MF) - Liderul 
libian, Muammar Kad- 
hafi, gazda unui summit 
al Uniunii Africane, are 
ambiția de a transforma 
această organizație în- 
tr-una similară Uniunii 
Europene și le-a cerut o- 
mologilor săi din Africa 
să „nu mai cerșească” 
ajutor de la puterile oc
cidentale.

Muammar Kadhafi le- 
a cerut conducătorilor 
statelor africane să-l 
sprijine în aplicarea am
bițioaselor proiecte pe 
care le are, întocmite 
după modelul european.

Muammar Kadhafi 
dorește crearea unui 
Minister african al Afa
cerilor Externe, a unui 
spațiu economic și va
mal comun, vrea un pa 
șaport comun pentru 
toată Africa

Mahmud Ahmadi- I 
nejad (Foto: EPA)

■ Tăriceanu susține că 
problema amânării 
aderării la UE nu s-a pus 
până în acest moment.

București (MF) - Amânarea 
aderării României la Uniunea 
Europeană cu un an „nu ar 
fi cea mai mare tragedie”, a 
apreciat, ieri, premierul Călin 
Popescu Tăriceanu, el insis
tând însă că această posibili
tate nu a fost luată în calcul 
până în acest moment.

„Acum, să vă spun ceva: 
nici eu nu cred că ar fi cea

mai mare tragedie dacă amâ
narea României la aderare s- 
ar produce, și aceasta pentru 
un an. Dar eu cred că, din 
toate punctele de vedere, ar fi 
de dorit ca aderarea Români
ei la Uniunea Europeană să 
se facă la 1 ianuarie 2007, așa 
cum există posibilitatea dată 
în Tratatul de Aderare”, a ex
plicat Tăriceanu, într-un in
terviu acordat postului de ra
dio România Actualități.

„De aceea, vreau să vă 
spun că nici nu am luat în 
calcul până în momentul de 
față posibilitatea amânării cu

un an, și toate eforturile care 
sunt făcute în acest moment 
sunt calate în această direc
ție, pentru a ne îndeplini an
gajamentele, astfel încât să 
putem adera la 1 ianuarie 
2007”, a insistat el.
Indirect, poate

Pe de altă parte, el a preci
zat că până acum nu a auzit 
oficiali europeni direct res
ponsabili cu integrarea Româ
niei care să exprime opinii re
feritoare la amânarea cu un 
an a aderării țării.

Tăriceanu a recunoscut to

tuși că îngrijorările cele i 
mari sunt la capitolul Jt 
ție, „unde se constată că 
vernul și-a făcut treaba, 
justiția încă nu produce c 
ce se așteaptă”. Și la capiti 
Concurență „există rămâi 
în urmă”, a precizat Tării 
nu, afirmând că se desfășo 
eforturi mari în acest do 
niu. în final, premierul ; 
exprimat opinia că, dacă 
putea menține ritmul acti 
„România nu are de ce se 
teamă”, iar Guvernul an 
biectivul integrării europ 
la 1 ianuarie 2007.

Implicat 
într-un 
asasinat
Koi Sanjaq (MF) - 
Președintele iranian, 
Mahmud Ahmadine
jad, a fost direct im
plicat în pregătirea 
asasinării unui lider 
rebel kurd, în 1989, 
la Viena, a declarat 
un responsabil al Par
tidului Democratic 
din Kurdistanul Ira
nian (PDKI). Primul 
comitet a planificat, 
al doilea, condus de 
Ahmadinejad, s-a o- 
cupat cu facilitarea 
acțiunii, iar al treilea 
cu executarea opera
țiunii, a precizat el. 
Sâmbătă, autoritățile 
austriece au declarat 
că dispun de ifoftj-' 
mente care îl acuză 
pe noul președinte 
iranian de implicare 
în asasinarea liderului 
kurd.

(Foto: EPA)Trupe americane și iraniene stau de pază in fața ambasadei Iranului de la Bagdad

Atentat lângă ambasadă

A scăpat nevătămat
Bagdad (MF) - Ambasadorul pakistanez 

în Irak a scăpat nevătămat, ieri, dintr-un 
atac ce a vizat vehiculul cu care circula 
prin Bagdad, iar gărzile diplomatului au 
deschis focul asupra agresorilor, au anun
țat surse din Ministerul irakian de Interne, 
citate de AFP.

„Persoane înarmate au deschis focul în 
jurul orei 14.30 (13.30 ora României), la in
tersecția al-Ruwad, din cartierul Mansur, 
în direcția convoiului ambasadorului Pakis
tanului. Acesta din urmă, care se afla în 
mașină, a scăpat nevătămat”, a precizat un 
oficial irakian.

„Gărzile de corp ale diplomatului nu au 
fost rănite și au ripostat, deschizând focul 
asupra agresorilor”, a explicat sursa citată.

Bagdad (MF) - O bombă a 
explodat ieri, la trecerea unui 
convoi al gărzilor occidentale 
de securitate, în fața ambasa
dei Iranului la Bagdad, ră
nind un civil și deteriorând 
un vehicul, potrivit armatei 
americane și unei surse din 
cadrul forțelor de ordine.

Atacul, care s-a produs în 
jurul orei locale 10:15, a vizat 
„un detașament al personal

„ ■ îi

lui de securitate”, a afirmat 
un purtător de cuvânt militar 
american, făcând referire la 
gărzile de securitate private

țb. r «rtbi’9* fbst rănit și 
un vehictil aî c&rivbittfeii a 
fost deteriorat, potrivit acelo
rași surse.

Soldații americani și forțele 
de securitate occidentale folo
sesc adesea această rută spre

intrarea principală în Zona 
Verde, sectorul ultraprotejat 
din centrul Bagdadului, unde 
se află ambasada Statelor Uni
te și ce^a Mării Britanii,- 
cum -și sediul Guvernult ira
kian. Un responsabil al amba
sadei iraniene a declarat că 
starea întregului personal al 
cancelariei este bună, atacul 
având loc în exteriorul clădi
rii.

Protest inedit 
la Edinburgh

Edinburgh (MF) - Tre 
manifestanți s-au lega 
cu lanțuri de vârful une 
macarale, în centrul ora 
șului Edinburgh, și at 
arborat un banner uriaș 
pentru a protesta față d« 
„ipocrizia” premierului 
britanic Tony Blair și e 
ministrului de Finanțe 
Gordon Brown, în lupta 
lor pentru Africa.

După ce au desfășurai 
un banner pe care scris 
„No more Brownwash” 
joc de cuvinte între 
„brainwash” (spălarea 
creierului) și Brown, nu
mele ministrului brita
nic al Economiei - cei 
trei militanți ai Mișcării 
pentru lumea în curs de 
dezvoltare (World Devel
opment Movement) s-au 
legat de macara, pregă 
tindu-se pentru o „șede-

Insistând asupra ca
racterului „pacifist” al 
protestului lor, ei au de
clarat că vor rămâne le
gați de macara cât mai 
mult timp.

Opt lideri în căutarea unui acord

Mașina diplomatului pakistanez (Foto: epa)

■ De azi, șefii de state și 
guverne din G8 vor dez
bate, în Scoția, despre 
globalizare și sărăcie.

Gleneagles (MF) - Șefii de 
state și de guverne ai Cana
dei, Franței, Germaniei, Ital
iei, Japoniei, Marii Britanii, 
Rusiei și Statelor Unite vor 
participa, în perioada 6-8 iu
lie, la summit-ul G8 de la Gle
neagles, din Scoția, principa
lele subiecte de dezbatere fi
ind încălzirea climatică și A- 
frica.

Premierul britanic, Tony 
Blair, este gazda summit-ului. 
Promotorul unei social-demo- 
crații îmbinate cu o doză de 
liberalism, Blair este conside
rat „responsabil” pentru re
dresarea economică a țării.

Cancelarul social-democrat 
german, Gerhard Schroeder, 
se află într-o situație dificilă 
în țara sa, unde alegerile le
gislative din această toamnă 
vor fi câștigate probabil de 
centru-dreapta.
Criză politică

Premierul canadian, Paul 
Martin, este afectat de o criză 
politică pe plan intern. Par
tidul său se află în mijlocul 
unui scandal de deturnări de 
fonduri publice, care au avut

George W. Bush

Silvio Berlusconi
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Gerhard Schroeder Jacques Chirac (Foto: e

Paul Martin (Foto: epa) Vladimir Putin (Foto: e

loc înainte de venirea la pute
re a lui Martin, în 2003.

Prioritățile primului man
dat al președintelui SUA, 
George W. Bush, început în 
2001, au fost determinate de 
atentatele de la 11 septembrie 
din același an. Bush a condus 
America într-un război împo
triva terorismului, mai întâi 
în Afganistan, apoi în Irak, 
care a divizat aliații.

Președintele francez, 
Jacques Chirac, participă la

cel de-al 11-lea summit de la 
alegerea sa în funcție, în 1995. 
Majoritatea sa de centru- 
dreapta a acumulat înfrânge
re după înfrângere, iar popu
laritatea lui a fost profund ă- 
fectată de eșecul referendu
mului asupra Constituției.
Reconciliere

Președintele Consiliului ita
lian, Silvio Berlusconi, în
cearcă, pe plan intern, să re
concilieze diferitele puncte de

vedere ale partidelor coaliț: 
de guvernare.

Premierul japonez, Junicl 
ro Koizumi, rămâne popul 
în țara sa, după patru ani 
guvernare. Economia nipoi 
s-a redresat.

Președintele rus, Vladim 
Putin, sosește la summit a 
reolat de succesul ceremon 
lor care au marcat în mai, 
Moscova, împlinirea a 60 i 
ani de la sfârșitul celui de- 
doilea război mondial.

• A . '-r ’M?
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„Porcării dăm, porcării avem"
■ Psihologul I. Crișan 
spune că minorii nu au 
discernământ și sunt 
manipulați de media.

MlHAELA TăMAȘ__________________
mihaela.1ama$£ inform media.ro

Deva - După Motru, exis
tența și la Deva a unui film 
porno regizat și „pus în 
scenă” de minori, demon-

Daniel I. Iancu
d a nlel. lancu glnformniedla. ra

Codul lui 
Băsescu

strează că astfel de situații 
sunt departe de a fi singulare. 
Din discuțiile cu minorul 
care ne-a furnizat filmulețul 
am reținut că „actrița porno” 
de numai 13 ani este cunos
cută în oraș pentru ușurința 
cu care acceptă să întrețină 
acte sexuale.

Ceea ce este cu adevărat 
grav este faptul că fetița este 
elevă a unui liceu cu pres
tigiu, iar mama ei ocupă o

J

De când și-a văduvit capul de șuviță, 
Băsescu parcă vede altfel până și 
lucrurile mărunte, că nu mai trebuie să tot 

sufle și să-și dea cu deștele prin păr. Nemai- 

având ticuri nervoase evidente, președintele 

pare mai atent la amănunte.
Așa că mai și înțelegând pe deasupra ceea 

ce citește, nu mai semnează „ca primaru", 
mai precis nu mai promulgă legi numai să fie 

promulgate. Cel mai recent exemplu: retri
miterea celebrului cod rutier înapoi de unde-a 

venit, mai precis în Parlament. Care legislativ 

tocmai și-a luat obișnuita vacanță de vară de 

două luni...

Facultățile produc șomeri

Poate că pe mare nu-s aceleași reguli ca 

prin gropile cu drumuri de pe uscat, 
cum tot afirmă unii, da' Băsescu o știe pe-a 

lui: ce să se tot fâțâie fitecine care poate 

mitui vreun polițist pentru a obține o amărâtă 

de autorizație, cu coloană oficială în față și-n 

spate. Că pe lateral, de unde păcatele atâta 
spațiu? în plus, ce l-a nemulțumit iarăși pe 

președinte se referă la eventualitatea că, vreo
dată, cine știe, îi va împrumuta mașina (sau 

bărcuța, după caz) unui amic.
Cică-n codul de-l respinse, era trecut negru 

pe alb că proprietarul mașinii răspundea cu 

capul de faptele penale săvârșite de o altă 

persoană aflată la volanul respectivului 
vehicul... Frumos, nu? Ce nu s-a prins el e că 

totul avea un scop. La câți parlamentari 
bănuiți de niscaiva fapte penale sunt, era de 

ajuns să se urce fiecare, „întâmplător", în 

mașinile unor pârliți!

Deva (R.I.) - Tot mai mulți 
absolvenți de universități 
întâmpină greutăți în găsirea 
unui loc de muncă. Anual, 
aproximativ 29.000 de tineri 
nu-și găsesc de lucru în dome
niul în care simt licențiați. La 
31.05.2005 erau înregistrați la 
A.J.O.F.M. Hunedoara un 
număr de 23.875 șomeri, 1297 
fiind cu studii superioare. 
Dintre aceștia, 869 benefici
au de indemnizație de șomaj, 
iar 129 erau absolvenți de fa
cultate, care după finalizarea 
studiilor au solicitat indem
nizație de șomaj pentru că nu 
au reușit să se încadreze în

DN66 Simeria - Călan - Bretea Strei-

“ In Seva aparatele radar vor H amplasate pe Calea Zaran 

dului - Str. Horn - Str. M. Emtaeseu - zona Mintia.

Radarele mai pot fi întâlnite și pe principalele artere 
rutiere de pe raza localităților Brad - Hațeg - Orăștie -

- Mvtam - Lupeni

Compensatele pe ultima suta
■ Bella Farm - ultima 
farmacie din Deva care 
mai acordă gratuite și 
compensate.

Ina Jurcone__________________
ina.jurconeeinformmedia.ro

Deva - Tot personalul unei 
singure farmacii lucrează 
non-stop de două zile. Aceas
ta pentru că farmacia „Bella 
Farm” din Deva este singura 
care nu și-a depășit plafonul 
cu Casa Județeană de Asi
gurări de Sănătate Hunedoara 
pentru anul 2005. După aceea, 
Dumnezeu cu mila!

„Primim medicamente în 
fiecare zi, dar este imposibil 
să facem față bolnavilor unui 
oraș întreg care ne solicită 
medicamente. Ieri am elibe
rat peste 400 de rețete. Nu 
putem acorda mai multe pen
tru că ne ia cel puțin 15

Accidente grave în județ
■ Șase răniți grav au 
rezultat în urma a 
două accidente care au 
avut loc în județ.

Tiberiu Stroia, Ciprian Marinuț

Deva - Ieri, în jurul orei 
13,00 în apropierea Izvorului 
Decebal la intrarea în 
municipiul Deva a avut loc 
un grav accident de circu
lație. O mașină Daewoo, cu 
numărul de înmatriculare CT 
20 SNA, nu s-a asigurat în 
momentul în care a intrat pe 
DN 7 fiind lovită cu putere de 
conducătorul unui Opel Vec- 
tra, care circula regulamen
tar. Mașina, având numărul 
de înmatriculare HD 89 TIL.

Scenele fierbinți dintre minori, înregistrate cu telefonul mobil de către unul dintre tineri

funcție importantă la o insti
tuție din oraș. De asemenea 
minorul a mai afirmat că fata 
i-a povestit cum la vârsta de 
nouă ani a fost violată de 
patru sau cinci tineri.

„După ce am ajuns acasă, 
R. mi-a povestit că părinții ei 
nu locuiesc împreună, stă 
doar cu tătăl său și a fost vio
lată în urmă cu patru ani”, 
povestește minorul. Acesta 
locuiește cu cei doi frați ai săi 

muncă. Vina și-o „dispută” 
Ministerul Muncii și Minis
terul Educației. Primii acuză 
că universitățile nu și-au 
adaptat oferta educațională la 
piața muncii și continuă să 
aloce locuri unor facultăți 
care nu mai au căutare. Pe de 
altă parte, reprezentanții 
Ministerului Educației au 
decis ca, de anul viitor, să 
lase universitățile să-și ho
tărască singure numărul lo
curilor pentru fiecare dome
niu în parte, senatele univer
sitare putând decide în ce 
măsură facultățile vor mai 
„promova” sau nu șomeri.

Cozile la compensate se îngroașă (Foto: Traian Mânu)

minute de fiecare”, precizează 
Catița Pienar, diriginte far
macie.

Oamenii care au stat la 
coadă ore în șir pentru a 
obține medicamentele spun că 
celelalte farmacii din Deva i- 
au refuzat fiindcă își depă
șiseră plafonul de compensate 

aparține unui tânăr a cărui 
părinți sunt doi cunoscuți 
oameni de afaceri din județ.
Șase rănifi

în urma impactului cei 
șase pasageri aflați în cele 
două mașini au fost grav 
răniți. Pentru a transporta 
răniții, la fața locului au sosit 
trei ambulanțe. Potrivit lui 
Florin Tat subinspector prin
cipal în cadrul Poliției Deva, 
vinovat de accident este con
ducătorul autoturismului 
Daewoo. „Patru dintre cei 
șase accidentați au fost grav 
răniți. Urmează să efectuăm 
cercetări pentru a afla 
cauzele exacte ale accidentu
lui. Deocamdată, cred că 
șoferul autoturismului CT 20 

în apartamentul unor vecini, 
care țin legătura cu mama 
lor, plecată la muncă în 
Italia.

Tatăl lor și-a pierdut ser
viciul, a fost dat afară de la 
locul de muncă și acum își 
duce veacul pe străzi.
Părerea psihologului

„Minorii sunt manipulați 
de adulți, de materialele 
pornografice aflate pe Inter

„Carpatica" ediția a Vl-a
Deva (S.B.) - în aceste zi

le, în județ, se derulează un 
festival de folclor de talie 
internațională: „Carpatica” 
- 2005. Ajunsă la cea de-a 
Vl-a ediție manifestarea are 
deja tradiție și este cunos
cută pe plan mondial. Pri
ma zi a festivalului a fost, 
pentru deveni, o zi de neui
tat. Cum arăta „Carpatica” 
în primele sale ediții? 
Abundentă în ansambluri 
folclorice venite de pe mai 
multe continente și organi
zată la cel mai înalt nivel

și gratuite pentru tot anul, 
„Până în anul 1957, dacă erai 
asigurat, aveai gratuite și 
consultațiile și medicamen
tele. Dar, atunci eram după 
război și cred că „stăteam” 
economic mai bine”, spune 
Lazăr Magda, 83 de ani, ve
teran de război.

SNA nu s-a asigurat în 
momentul în care a intrat pe 
DN 7”, a afirmat Florin Tat.
Accident la raliu

Echipajul format din Sorin 
Melente și soția sa, partici
pant la Raliul Transilvania 
Adventure Trophy a fost, ieri, 
în cadrul etapei a Il-a a com
petiției protagonistul unui 
accident spectaculos. „în 
urma unei erori de pilotaj 
bolidul manevrat de Sorin s- 
a rostogolit de 10-12 ori. Con- 
curenții au avut însă mare 
noroc, scăpând aproape 
nevătămați. Sorin are o 
tăietură de vreo 5 cm la 
mână, iar soția sa a suferit 
mai multe lovituri ușoare la 
cap. Nu că ar fi fost ceva 

net și reclamele care în 
marea lor majoritate sunt cu 
tentă sexuală. Ce să așteptăm 
de la acești copii?! Nu putem 
aștepta decât ceea ce le ofe
rim și acesta este rezultatul. 
Acești copii nu au nici o 
vină, ei vor să se afirme și 
copiază tot ceea ce e la modă, 
chiar dacă este o nonvaloare. 
E îngrijorător unde vor 
ajunge până la urmă”, afirmă 
psihologul loan Crișan.

până la cel mai mic 
amănunt. Acum, în 2005, 
festivalul reunește ca par- ’ 
ticipanți ansambluri fol
clorice de copii și tineret 
din Spania, Grecia, Italia, 
Turcia, Ungaria, Serbia- 
Muntenegru, Slovacia, , 
Georgia și România, care * 
vor prezenta parade ale 
portului popular și specta- • 
cole de folclor în Deva (5 J 
iul. ora 17.30 și 8 iul. ora • 
18.30), Geaogiu-Băi (6 iul. 
ora 17.30) și Hațeg (9 iul. 
ora 16.30).

Expoziție
Hunedoara (S.B.) - Ieri, ’ 

la ora 18.00, Galeria de ' 
Arte din Hunedoara a ț 
găzduit vernisajul expo- , 
ziției de gravură, ce cu
prinde lucrări ale stu- , 
denților de la Universi- ■. 
tatea de Artă București, " 
anul I, semestrele I și II, ( 
clasa profesorului Mircia ; 
Dumitrescu. Lectorul 
expozanților este Carmen > 
Apetrei, iar asistentul 
Caria Duschka. Ex
poziția deschisă ieri este ; 
intitulată „Studiu”, și « 
prezintă pe simezele ga
leriei artelor 1200 de lu- ? 
crări. Ea poate fi vizio
nată de public timp de ’ 
două săptămâni și a fost j 
posibilă prin implicarea 1 
Primăriei Hunedoara. La 
vernisaj au fost prezenți 
numeroși oameni de cui- > 
tură ai urbei.

Mașinile au fost grav avariate

grav, ci din cauza sperieturii 
doamna Melente a intrat în 
stare de șoc, fiind trans
portată de urgență la spital, 
unde și-a revenit complet”, 
preciza Virgil Marian, direc
torul competiției.

media.ro
ina.jurconeeinformmedia.ro
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1923 - S-a născut academicianul Constantin Bălâceanu 
Stolnici, medic neuropsihiatru, membru de onoare al Aca
demiei Române
1893 - A murit Guy de Maupassant, nuvelist, romancier, 
cronicar, autor dramatic („O viață", „Bel Ami") (n.

I 5.08.1850)

1935 - S-a născut Dalai Lama, liderul spiritual tibetan, 
exilat în India din 1959, laureat al Premiului Nobel pen
tru Pace pe anul 1989

19® - A murit scriitorul William Faulkner, laureat al Pre
miului Nobel pentru literatură pentru anul 1950

\ („Cătunul", „Casa cu coloane”) (n. 25.09.1897)

., 1941 - S-a născut actorul Sylvester StaHone LRoclqr", 
. „Rambo", „Judecătorul")

Verăpe 
margini!
PMri 
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Calendar religios
Ștefan cel Mare și Sfânt

Deva (S.B.) - Cuprins în calendarul 
creștin ortodox, în data de 2 iulie, Sfântul 
Voievod Ștefan cel Mare a fost o persona
litate spirituală, un adevărat dar al lui Dum
nezeu pentru poporul și națiunea română. 
A jucat un rol vital pentru Ortodoxie și pen
tru întreaga lume creștină. Și-a dedicat 
viata pentru apărarea credinței ortodoxe și 
pentru marile valori spirituale și culturale 
ale civilizației bizantine care luminează 
împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Sfân
tul Domnitor Ștefan cel Mare a fost, de 
asemenea, un mare binefăcător care a ofe
rit donații substanțiale și ajutoare mănăsti
rilor de la Sfântul Munte Athos. De aceea, 

r Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare 
și Sfânt a devenit simbolul și expresia au
tentică a întregii națiuni române.

Intra 
ban Ml

Spune 
verde-n 

g Mă 
întrebare

Scop

Legumă 
verde

Nimic M 
mijoe!
Micul 
doctor

4 UTILITĂȚI

Energie electrică______ .________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan______ '._____________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan in Deva: 
09.00-12.00 Str. Bejan, bl. ZI, sc. B 
09.00-15.00 Str. D. Zamfirescu, bi Q5. sc. B

. Bd.J. b!-,1-sît^. 8.,, ......... ..
'''Str.'l-Decembrre, nr. 11, 13-

12.00-15.00 Str G. Enescu, bl. I. sc. A

Apă________ _ _____________________________________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva: 
08.00-13.00 Str. G. Enescu, bl. 4A

grata 
Actori 
muți

Primele 
iii dară! 
Zburător 
legendar 
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_
Facil

Tras 
lateral!

Verde 
In cârti

UY

fii pietrui

^Y~

Nn nea
mul berzei

Super
stiție

îndemnul 
gazdei 

Ban 
algetian 

“Y-

Un tinde, 
treabă

Tăiat la 
capelei 

~T~

Soluția integrantei din numărul 

precedent: C - T - NUN - GALOPA

- EM - BUIESTRU - ZA - AG - CAR

- LEGAT - SG - TIV - SIVI - NAT

- CA - A - ȘEDEA - CIP - T - 

ARMASAR - AC - NAI - PI - OVĂZ

- VAG - APA - O - INSA - UT - 

AN - ERHA

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR ̂ ^'212^25

Urgențe » ■ .
Pompieri___________________ 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD___________ 214971
Deranjamente lift 235090 [
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21 mart.-20 apr.

Aveți ptrtere âe concentrare mare și tonus, așa că vă agi
tați fără să simțiți oboseala. Sunteți bine orientat în 
dragoste și o prezență agreabilă.

21 apr.-20 mai

Nu renunțați ușor la prezentul pe care îl trăiți. E greu să 
rezolvați simplu problemele, mai ales că toată lumea pare

21 mai-20 iun.

Azi sunteți bine venit oriunde ați deschide o ușă. Calitățile 
dv sunt foarte apreciate de cei din jur și asta vă avanta
jează.

21 iun.-20 iul.

Aveți cheltuieli neprevăzute. O întâlnire cu rudele se poate 
solda cu unele neînțelegeri. Știți să vă impuneți punctul de
vedere.

21 iul.-2O aug.

E posibil ca unele neînțelegeri mocnite cu partenerul să 
iasă la Iveală. Dacă discutați cu calm se vor rezolva mai 
ușor decât vă așteptați.

21 aug.-20 sept.

O

Comunicarea cu cei din jur vă favorizează și puteți .afla 
informații interesante. O femeie din familie vă sprijină în 
tot ce faceți.

21 sept.-20 oct.

N?ă simțiți perfect, însă o discuție cu unul dintre șefi v-ar 
putea crea o stare neplăcută. Sunteți nemulțumit de rea-

21 oet.-20 nov.

Dorința dv de mișcare har putea pune azi în dificultate pe 
cei din jur, căci nu pot ține pasul cu dv. Nu răspundeți la

21 nov.-20 Hec.

Azi vă amintiți de trecut. Vă cuprinde melancolia și n-ar fi 
rău să vă răsfățați puțin, să vă ocupați de hobby-urile dv.

21 dec.-20 ian.

Cheltulțl o sumă mare pentru a repara un obiect casnic 
de care aveți nevoie. Vă schimbați programul pentru a vă
ocupa de partener.

21 lan.-20 febr.

’«J

Acasă sunt multe de făcut. Poate se defectează ceva și 
apar alte cheltuieli. Ați putea demara o curățenie gene
rală sau o zugrăveală.

55
21 febr.-2O mart.

Prietenii vă stimulează intelectul. După rezolvarea pro
blemelor curente, gospodărești și de serviciu, vă permiteți 
să vă relaxați.

‘

? 7:00 Sub semnul soarelui 
. 7:15 Știrea zilei

7:45 Gnd minute de cul- 
tură. Emisiune culturală 

830 Portul miracolelor 
9:00 Sănătate pentru toți 
930 Teleshopping

10:00 Avanpremieră 
10:10 Viața cu Bonnie 
11:00 Felidty 
11:55 Euro-dispecer 
1230 Hărțuire 

estivală
1330 Vorba lui Jim
13:30 Desene animate: Chip 

O și Dale
14:00 Jurnal. Sport. Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 Grădinile Italiei 
1530 Sed Lexl Realizator Ion 

Mirea. Coproducție MAI 
- TVR pentru 
TVR 1

16:00 Conviețuiri 
16:55 Dincolo 

de hartă
1730 Hărțuire 

estivală
18:30 Știrea zilei 
1930 Jurnalul TVR 1. Sport 

Meteo

20.00 Atât de aproape de
•. W nori (dragoste, SUA 

1995). Cu: Keanu 
Reeves, Aitana Sanchez- 
Gijon, Anthony Quinn, 
Giancarlo Giannini. 
Regia Alfonso Arau. 
Premiul Globul de Aur 
1996, pentru cea mai 
bună coloană sonoră - 
Maurice Jarre. Paul s-a 
întors de pe front cu 

■4 amintiri dureroase. Vic
toria se întoarce în 
vacanță, la ferma 
părinților. Cei doi se 
întâlnesc într-un auto
buz. Fata este îngrijo
rată: e gravidă, dar nu 
este căsătorită

22:00 Starhunter 
23:00 Jurnalul TVR. Sport 
2330 Travelling circular.

Portret de artist 
Valentin Uritescu 

030 Mesia, primele crime 
13 (thriller, SUA, 2001)

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore ?

9:10 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr și neliniștit Cu: 
g Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 
Scott (reluare)

10:15 Destine răscumpărate 
11:15 Tu ești, tu câștigi!

(reluare)
12:15 Zâmbete într-o pastilă 
1330 Știrile ProTv 
13:45 Zâmbete într-o pastilă 
14:15 Regăsirea (dramă,

13 SUA, 1995). Culisa 
Rina, George Hamilton, 
Robert Hayes

16:00 Tânăr și neliniștit, 
0 episodul 2498. Cu: Eric 

Braeden, Joshua Mor
row, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

1730 Știrile ProTv. Vremea 
1745 Tu ești, tu câștigi! 
19(00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20:15 Bibliotecarii (acțiune, 
H SUA, 2003). Cu: 

William Forsythe, Burt 
Reynolds, Erika Eleniak, 
Daniel Bernhardt 
Christopher Atkins, Ed 
Lauter, Andrew Divoff. 
Când fiica unui senator 
este răpită, acesta își 
dă seama că nu o 
poate recupera decât 
dacă este ajutat și ape
lează la o echipă spe- 

' cială formată din foști 
agenți CIA.

22:15 Vacanța Mare 
2330 Știrile ProTv. Sport 
23:45 Fastiane: Cursa vieții și 

țja morții, episodul 3.
Cu: Peter Fadnelli, Bill 
Bellamy, Tiffani 
Thiessen

0:50 Omul care aduce 
cartea (reluare)

130 Știrile Pro Tv 
2:00 Bibliotecarii (acțiune, 
0SUA 2003)

6:10 In gura presei (reluare) 
730 Obervator 
8:00 In gura presei 
930 America's Funniest 

Home Video
930 Comedia animalelor 

1030 Concurs interactiv 
12:00 Opt reguli simple 
13:00 Observator 
13:45 Băiatul familiei
0 Winslow (dramă, SUA, 

1999)
1630 Observator. Sport 
16:45 Vivere - A trăi cu pasi- 
0 une. Ce însemnă să 

trăiești? Să lupți, să 
suferi, să pierzi, să 
câștigi... Dar dragostea 
adevărată triumfă 
întotdeauna. Un portret 
dulce-amărui al provin
ciei italiene, o realitate 
socială în care 
aspirațiile cele mai pro
funde urmăresc 
îndeosebi sentimentele, 
ingredientele principale 
ale serialului.

1745 9595-Te învață ce să 
fad

1930 Observator. Sport

2030 Lupta supraviețuirii
H (dramă, SUA, 2002). 

Ultima parte. Cu: Liam 
Cunningham, Brana 
Bajic, Roger Allam, Neil 
Newborn. David Robin
son este trimis într-o 
colonie penală. Soției și 
copiilor li se permite să- 
I însoțească.

2230 Observator cu Letiția 
Zaharia

23:15 Lista neagră
0 (dramă, SUA, 

1991). Cu: Robert De 
Niro, Annette Bening. 
Este povestea lui David 
Merrill, un cineast 
american trup și suflet 
devotat filmului care, 
după un răsunător suc
ces în Europa, se 
întoarce la Hollywood, 
așteptându-se a fi prim
it ca un erou național.

130 Concurs 
interactiv

7M Culoarea păcatului
0 (reluare)

8:15 Te voi învăța să iubești
0 (reluare)

9:15 Mama vitregă
0 (reluare) 

10:10 Anita 
12:15 Totul despre Camila

Ei (reluare)
13:15 Valentina, grăsuța 
0 mea frumoasă. Cu:

Natalia Streignard, Juan 
Pablo Raba, Hilda Abra- 
hamz, Flavio Caballero, 
Norkis Batista, Jeronimo 
Giles

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

Gianecchini, Giovanna 
Antonelli, Julia Almeida, 
Regianne Alves 

1530 Jesus. Cu: Joaquin Fur-
0 riel, Malema Solda, 

Agustina Lecouna 
17:25 Vremea de acasă 
17:30 Poveștiri adevărate 
18:10 Luna. Cu: Gaby Espino,
0 Christian Meier

19:00 Te voi învăța să iubești.
0 Cu: Danna Garda, 

Miguel Varoni

20:00 Mama vitregă. Cu: vic-
0 toria Ruffo, Cesar Evora, 

Jaqueline Andere, 
Mauricio Aspe, Miguel 
Angel Biaggio, Eduardo 
Capetillo, >ne Casa- 
dos, Margarita Isabel, 
Ana Layevska 

21:00 Anita. Cu: Ivonne Mon- 
0 tero, Jorge Enrique 

Abello, Natalia 
Streignard, Marcelo 
Cezân Elluz Peraza, 
Eduardo Serrano, Isabel 
Moreno, Jeannette Lehr 

23:00 Culoarea păcatului 
0D0 Legături de familie. Cu:
0 Vera Fisher, Reynaldo 

Gianecchini, Giovanna 
Antonelli, Julia Almeida, 
Regianne Alves

130 Pweștiri adevărate 
(reluare)

130 De trei ori femele (relu
are)

3:15 Muzica de acasă 
(reluare)

7:00 Teleshoping 
730 Esenzze 
7:55 Sport cu 

Fiorentina
8:00 Teleshoping 
8:30 Sunset Beach 
930 Dragoste șl putere 

1030 Kensky Show 
1125 CUP ART 
1130 Monica 
124» Filmul și 

televiziunea 
1330 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 
1425 Sunset 

nlteach 
1520 Focus

Cu: Anca Dinu 
1525 Dragoste 
0 și putere 

16:15 Jake 2.0 
1730 News
0 Radio 

1730 Cash 
0Taxi 

1830 Focus.
Sport Meteo. Cu: Cristi
na Jopescu Cele mai 
proaspete știri din țară 
și de peste hotare

’ 1930 Documentar

20:00 Detectivii buducași
<3 (comedie, SUA, 2001). 

Inimitabilul Leslie 
Nielsen este un detectiv 
particular cam obosit 
dar nu chiar terminat. El 
va face echipă cu Mar
ty, actor ratat în misi
unea de investigare a 
unei crime dintr-un 
minuscul orășel din Ore
gon. O dată ajunși, cel 
doi lunatici vor nimeri în 
mijlocul unui vârtej de 
crime, trădări, furturi și 
prostituție, toate puse la 
cale de un grup de 
localnici și mai aiuriți 
decât ei

2230 Cash Taxi 
2230 Trăsniți 1h NAT.O. 
2330 Focus Plus. Cu:Silvla 

Ticula
2345 Jake 23 

045 Guiness ■ Lumea recor- 
durilor

145 Focus. Sport Meteo

730 Sărută-mă, prostulel
0 (reluare)

830 Teleshopping 
(reluare)

830 CeZar și tipar
930 Rebelii 

10D0 Tonomatul 
de vacanță. Transmisi
une directă de la 
Mamaia. Emisiune de 
Cătălin Măruță 

1130 Cina minute de cultură 
1145 Pasiuni 
1235 Eurodispecer 
1240 Stargate: 

0SG:1 
1330 Teleshoping 
1430 Tommy 

0și Oscar 
1430 Fiica
0 oceanului 

15:00 împreună h Europa 
1630 Călătorii 

de suflet 
16:30 Sabrina 
17:00 Rebelii 
18:00 Omul Intre 

soft și moft 
1830 Minorități sub trai dic

taturi 
19:00 Soția Iul Lorenzo 

2(k00 Dragul de Raymond In
0distnbuție: Ray Romano, 

Patricia Heaton, Brad 
Garrett, Doris Roberts, 
Peter Boyle. Regia Philip 
Rosenthal

2030 Verdict Crimă! 
2130 Jurnalul Euronews pen

tru România 
2230 Jurnalul TVR 
22:15 Ultimul martor

13 (polițist Marea 
Britanie, 2003). Cu: 
Helen Mirren, Oleg 
Menshikov, Ben Miles, 
Robert Pugh.

0:15 Americam Gothic.
0 Episodul 6. Cu: Brenda 

Bakke, Lucas Black, 
Gary Cole, John Mese, . 
Sarah Paulson. 
Producător Sam Raimi

135 Dragul de Raymond
135 Dragul de Raymond în 
O distribuție: Ray Romano, 

Patricia Heaton, Brad ș 
Garrett

6:00 Femei 1h timp de
13 război (dramă, SUA, 

1984). Cu: Goldie 
Hawn, Kurt Russell, 
Christine Lahti, Ed Har
ris, Fred Ward

740 Joey. Episodul 20 -
13 Joey și vecina

835 Școala vieții (comedie, 
f ii Canada, 2005) 

1030 Vacanță h Arizona 
(aventură, SUA, 2003). 

11:40 Phenomenon II (dramă, 
0 SUA, 2003). Cu: Jill 

Clayburah
13:10 MkutuTBell 2 (familie, 
0 Olanda, 2003). Cu: 

Angela Groothuizen 
15:00 Familia Rugratlh

13 vacanță (animație, SUA, 
2003)

j 1625 Cinema, cinema, cine
ma. Episodul 26 

16:55 Al naibii tratamentl
0 (comedie, SUA, 2003). 

Cu: Adam Sandler 
1840 Zafir (dramă, Danemar

ca. 2003)
2ft00 Molly Gunn (comedie, 

SUA, 2003).
2135 Frida (dramă, SUA, 

02002).
. 2335 La HmM (dramă, SUA 

2002).
1:10 Casa de vis (dramă, 
0SUA 2002).

09:00 Știrile TV Sport 09:30 
Rodeo: Eroii Vestului Sălbatic 
(r) 1030 Știrile TV Sport 10:15 
Știrile TV Sport 1120 Box pro
fesionist. Bestiile din Est 1230 
Știrile TV Sport 12:15 Box pro
fesionist 1330 Știrile TV Sport 
13:10 Box profesionist 14:00 
Știrile TV Sport 14:10 Tenis: 
Splendoare în iarbă. Turneul de 
la Wimbledon 1530 Știrile TV 
SPORT 15:15 Tenis. Turneul de 
la Wimbledon 1830 Știrile TV 
Sport 1930 Fotbal: Copa Lib- 
ertadores: Drumul spre finală 
21:00 Știrile TV Sport 21:30 
Rodeo: Eroii Vestului Sălbatic 
23:30 Hal la lupta cea marel 
0030 Știrile TV Sport 0130 
tarii «tot la Tv Scot

0630-07.00 Observator -
Deva (r)

1630-1645 Știri locale

ONE TV DEV/!
0830-10.00 Reluarea emisi

unilor din ziua prece
dentă

18301845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

12.15 Canionul blestemat 
(aventuri, SUA 1998)

114.00 Fiicele lui McLeod 
\ 1445 Aterizare imposibilă 

(thriller, coprod., 2000)
1630 Misiune de salvare 

(dramă, coprod., 1993)
18.15 Valul ucigaș (acțiune, 

SUA 1997)
20.00 Fiicele lui McLeod 
21.00 Călărețul fără cap 

(aventuri, coproducție, 
1999)

2245 Jordan (s)
2345 Tipic feminin (comedie.

SUA 2002) 
0145 în lipsa mea (dramă,

SUA 2004)

13.00 Superlative: Tunuri 
14.00 Un pas mai departe 
1430 Mașinării masive

i 15.00 în culisele producției 
Războiului stelelor 

16.00 Construcții din fiare 
vechi

: 1730 Motociclete americane i 
\ 1830 Călătorie spre centrul 

Pământului
1930 Curse asurzitoare. 

Limuzine
î 2030 Aventuri la pescuit cu 
j Rex Hunter
2030 Pescuit extrem: Bibanul 

din Jersey
\ 21.00 2050 Furtuna viitorului 
\ USti Revelații industriale: 

Povestea Europei
î 2230 Povești de groază 
; 2330 Autopsia mumiilor
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• Trainning. Agenția de Dezvoltare Regio
nală Vest și Delegația Comisiei Europene în 
România au organizat ieri, la Timișoara, un 
trainning destinat potențialilor solicitanți de 
finanțare cilcu de implementare al fondurilor 
UE în România - utilizând Trusa de scule 
„Meșter Fare". (IJ.)

• Sinteză. Valoarea totală a amenzilor con
travenționale aplicate de către inspectorii 
OPC Hundoara în primul semestru a anului 
2005 se ridică la peste 2000 milioane de lei. 
Valoarea totală a produselor depistate cu 
abateri se ridică la 9523,7 milioane de lei, și 
s-au acordat despăgubiri consumatorilor în 
valoare de 838,743 milioane de lei. (IJ.)

Cu pluta pe Mureș

Noul credit pe... încredere

Petroșani (I.J,) - Numărul 27 al expediției 
Asociației Petro-Aqua Petroșani, s-a lansat 
la apă. Membrii expediției și-au intitulat 
acțiunea “Expediția ecologică și de instru
ire pentru intervenții în caz de inundații - 
Mureș - 2005”. în acest an participă elevi cu 
vârste cuprinse între 6 și 14 ani și are ca 
invitați 5 elevi și 2 cadre didactice din 
orașul maghiar Varpalota. „Cheltuielile din 
acest an depășesc 110 milioane, iar CL 
Petroșani a sponsorizat expediția cu 10 mil
ioane de lei și le-a pus la dispoziție o 
autoutilitară și un microbuz”, a declarat 
Carol Schreter, primarul Petroșaniului.

O expediție devenită tradiție

■ După creditul cu 
buletinul, comercianții 
au inventat creditul 
„la mica înțelegere".

Ina Jurcone__________________
ina.jurcotie@infornimedia.ro

4

Deva - Categoria de pro
duse care se vinde în sistem 
de rate variază de la haine de 
lux, la mici obiecte de uz per
sonal, autoturisme sau 
apartamente. Diferența între 
sistemele de rate obișnuite 
este faptul că vânzătorii cu 
amănuntul nu lucrează cu 
bănci, ci la mica înțelegere.

Cursul valutar BNR - 6 iulie 2005 >

1 dolar______________________________ 3,0223 lei i
1 euro______________________________ 3,5979 lei I
1 liră 5,3070 lei |

. ...............     . ............ .......... . _.........i

Mai mult, nu percep dobânzi 
și nici garanții. Totul se 
bazează pe încredere.
Lux în rate

Amatoarele de haine de 
blană pot opta pentru achi
ziționarea lor fie la rate, fie 
negociază cu comerciantul. 
„De obicei, se dă ca avans o 
sumă, la care să nu se 
renunțe prea ușor, de 10-20%. 
Restul se achită, de obicei, în 
două-trei rate, produsul fiind 
ridicat în momentul în care 
se achită toți banii”, spunea 
Ionel Negru, agent comercial. 
Prețul unei haine de blană 
poate varia-între 200 de euro

și câteva mii de euro. Sis
temul ratelor este practicat și 
în magazinele de bijuterii.

Cele mai solicitate mărfuri 
în rate sunt electronicele și 
electrocasnicele care benefi
ciază de un sistem de cre
ditare extrem de avantajos. 
Raportul dintre cumpără
turile cu bani în mână și cele 
prin sisteme de creditare 
depinde de natura maga
zinelor și de amplasamentul 
lor.
Benzină pe “datorie”

Un sistem de plată la 
salariu îl practică și una din 
cele mai cunoscute lanțuri de

benzinării din țară. Serviciul 
prin care clienții, persoane 
juridice, care astăzi pot ali
mentă și plăti mai târziu, va 
fi extins și la persoanele fi
zice. „Acest serviciu, utilizat 
mai ales de transportatorii cu 
flote mari - iar la noi în județ 
simt câteva firme de acest gen 
-, a crescut cu 50% vânzările 
stațiilor care îl oferă. Prin 
extinderea la persoanele fi
zice înseamnă că oricine 
poate alimenta și poate plăti 
mai târziu, de exemplu în 
ziua de salariu. Nu știu cum 
vor face șefii mei asta în caz 
de neplată”, spune Păștiuț 
Violin, șef stație.

Consiliul Local al municipiului Hunedoara 
organizează, licitație publică în baza Legii NR. 

50/1991 - republicată, pentru vânzarea a 2 puncte 
termice aparținând domeniului privat al municipiu
lui Hunedoara, situate în Hunedoara, în vederea 
modernizării lor și a amenajărilor unor spații prin 
schimbarea destinației, conform Anexei la caietul de 
sarcini. Suma minimă de pornire a licitației este 
diferită pentru fiecare punct termic în parte - con
form Anexei la caietul de sarcini.

Garanția de participare la licitație: 10% din suma 
minimă de pornire a licitației pentru fiecare punct 
termic în parte.

Informații suplimentare și documentele licitației 
se pot obține la sedilul Consiliului Local al munici
piului Hunedoara - Serviciul urbanism (camera 21) 
B-dul Libertății, nr. 17, sau la telefon 0254/712877, 
începând cu data de 11.07.2005.

Ofertele se depun până marți - 26.07.2005, ora 
12, la sediul Consiliului Local al municipiului Hune
doara.

Licitația va avea loc la sediul Consiliului Local al 
municipiului Hunedoara, miercuri, în data de 
27.07.2005, ora 12.

Colegiul Județean 
al Medicilor 

Hunedoara - Deva 
anunță pentru ziua de 

20.07.2005 ora 14.00: 

ADUNAREA GENERALĂ
Cu următoarea ordine de zi: 

- adoptarea Regulamentului de 
Organizare și Funcționare a 

Colegiului Județean al 
Medicilor Hunedoara;

- raportul de activitate pe 
anul 2004;

- raportul cenzorului. 
Ședința se va ține la sala de . 
ședințe a Casei Județene de 
Asigurări de Sănătate Deva.

Dacă, la ședința din 
20.07.2005 nu se realizează 

condiția de cvorum, 
următoarea Adunare Generală 

va avea loc în ziua de 
27.07.2005, la ora 14.00 în 
aceeași sală și cu aceeași 

ordine de zi.

DELCRIS SERVICE SRL
TEL: (0359)409.222 
0723-354.991 a
Str. Primăriei Nr.26 ■
ORADEA

C.A.S. HUNEDOARA

Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate

organizează concurs pentru ocuparea posturilor 
de Președinte - directori generali, manageri ai sis
temului la nivel local, în perioada 21 - 22.07.2005 
pentru Casa de Asigurări de Sănătate a județului 
Hunedoara. Dosarele se depun la C.N.A.S. - ca
binet președinte, până la data de 15.07.2005 
inclusiv. Concursul se organizează și se 
desfășoară la sediul C.N.A.S. - SALA DE CONSILIU 
- calea Călărași, nr. 248, bloc S19, SECTOR 3, 
BUCUREȘTI. Metodologia privind selecționarea 
președinților - directori generali, bibliografia, con
dițiile de participare la concurs se pot consulta 
Ja avizierul Casei de Asigurări de Sănătate, Deva, 
Str. 1 Decembrie, nr. 16.

Relații suplimentare se pot obține la serviciul 
resurse umane al C.J.A.S. tel. 219280/324 sau 
106.

ACUM
SI numai ACUMULTRA PROMOȚII
Numai aici gasesti: 

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

I Distribuitor computere] 
second-hand 
produse noi

t. inallrr.alcalatiniTnuritshnk. m

ANUNȚ
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara scoate la con

curs în zilele de 21.07.2005 și 22.07.2005, la sediul agenției din Deva, str. Piața Unirii, 
nr. 2, postul de: Șef birou - Expert, d. I, gr. principal, tr. 1;

Concursul va consta în două probe:
■21.07.2005 - ora 12 oo - proba scrisă;
■22.07.2005 - ora 12 00 - interviul;

Condiții specifice:
• Pregătire de specialitate: - studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă 

de licență (economice sau juridice);
• Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: - minim 

2 ani;
•Perfecționări (specializări) în administrație publică - conform legislației în vigoare 

(art.58 din Legea nr. 188/1999, republicată);
•Cunoștințe operare PC, Word, Excel, Power Point, Internet;
■Cerințe specifice: Abilități, calități, aptitudini necesare: capacitate de a lucra în 

condiții specifice: ore suplimentare, efort intelectual, adaptare la complexitatea 
muncii, asumarea riscului decizional și menținere a spiritului de echipă, inter
pretarea unui volum mare și diversificat de informații, inițiativa prezentării de 
soluții noi, motivarea ideilor, evaluarea consecințelor la schimbări, inițiativă și cre
ativitate, capacitate de adaptare la munca în echipă, seriozitate.

Condiții generale:
•candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 50 din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:
a) Copia actului de identitate;
b) Formularul de înscriere;
c) Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor spe

cializări:
d) Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea 

în muncă și, după caz, în specialitate;
e) Cazierul judiciar;
f) Adeverință care să ateste stare de sănătate corespunzătoare;
g) Copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau, după caz, 

recomandarea de la ultimul loc de muncă;
h) Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a 

desfășurat activități de politie politică.
Dosarele de înscriere se depun de către candidați la Agenția Județeană pentru 

Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara până în data de 11.07.2005.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea 

Forței de Muncă Hunedoara și la nr. de telefon: 0254/21.61.51 sau 0254/21.70.48, int. 
235, 236.

mailto:ina.jurcotie@infornimedia.ro
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• Inox. Ion K., de 21 ani, și losif Daniel B., 
de 26 ani, ambii din Qrăștie, fără ocupație, 
cu antecedente penale, sunt cercetați, sta-

Primari vizați 
de premier 1bilindu-se că au sustras din incinta unei soci

etăți comerciale din localitate, 240 kg mate
rial inox, în valoare de 600 lei noi. (D.l.)

• Cărbune. O echipă de siguranță publică 
din cadrul Poliției Petrila i-a depistat pe 
Ștefan Mihai, de 32 de ani, cu antecedente 
penale, Gheorghe Gelu M., de 29 de ani, și 
Maria G., de 49 de ani, fără antecedente 
penale, toți din Petrila, în timp ce sustrăgeau 
cărbune din incinta unei exploatări miniere 
din localitate. (D.l.)

Băsescu scoate 
ochii Justiției!
Tiberiu Stroia___________
tiberiu.stroiaeinformniedia.ro

■ Statul va cere 
despăgubiri de la cei 
responsabili de produ
cerea inundațiilor.

Daniel I. Iancu_______________
daniel.iancuglnfannmedia.ro

Deva - Declarațiile recente 
ale premierului Tăriceanu au 
cam pus pe jar primarii care 
s-au confruntat în acest an cu 
inundații. „Statul va depune 
plângere în justiție și îi, vom 
acționa în cauză, în așa fel 
încât să cerem despăgubiri și 
a-i obliga în final pe toți la o 
atitudine corectă, de respon
sabilitate”, a precizat pre
mierul. Premierul a amintit 
că în teleconferința de luni cu

prefecții, le-a cerut acestora 
„să meargă până la anularea 
contractelor de concesiune cu 
cei care exploatează privat 
sau chiar cu primăriile care 
nu-și respectă obligațiile”, 
deoarece s-a constatat că 
peste tot în țară „foarte multe 
lucrări de protecție împotri
va inundațiilor nu sunt 
întreținute în mod cores
punzător, nu sunt exploatate 
conform caietului de ex
ploatare și de aceea toate acu
mulările care au rol de a pre
veni inundațiile nu pot să 
facă față”.
Acuzele prefectului

Prefectul Cristian Vladu 
ne-a declarat ieri că în 
județul Hunedoara nu există

Primarul din Gurasada criticat

• i
& . &.V • .

După ce și-a cumpărat o bere cu patru 

lei de-ăștia grei, marinerul Băsescu s-a 

apucat să se zburlească la coana Justiție toc

mai când aceasta își sărbătorea ziua pe la 

Snagov. Unde s-a dus probabil cu gândul de 

a le strica un pic pofta de mâncare 

magistraților. Și, cu siguranță că, auzind dis
cursul președintelui, mulți judecători au 

înghițit cu lehamite icrele negre.
De altfel, Băsescu le-a reproșat 

judecătorilor lucruri pe care omul de rând le 

știe de mult. Avem o Justiție care a fost 

obișnuită să stea în toate pozițiile impuse de 

politicieni și care nu reușește încă să facă 

dreptate. Și ca tacâmul să fie complet, 
președintele le-a atârnat de gât judecătorilor și 
bolovanul integrării în U.E. Și le-a explicat 

clar că sunt independenți și că de modul în 

care își fac treaba depinde integrarea noastră. 
Cu condiția ca U.E. să mai existe până atunci.

Nu știu ce-o fi fost în capul Justiției când 

a auzit reproșurile.lui.Băsescu, dar o 
întrebare cred că le-a trecut prin cap unora 

dintre magistrați. Cum să fie Justiția indepen
dentă dacă Băsescu nu-i lasă să-și facă de cap 

în continuare? Păi dacă dau sentințe bune 

cine le plătește comisionul?

Umoristul Vie VirgU Bălan și-a lansat 
luni seara cel dt’-al doilea volum, intitulat 
„Tratament pentru descrețirBa frunții”. 
Evenimentul a avut lac Ia Casa de Cultură 
din Orăștie, în cadrul reuniunii lunare a 
Clubului Artelor. (Foto: Daniel I. Iancu)

• Consiliul Județean Hunedoara:
Mircea Moloț, președinte__________________09.00-12.00
• Primăria Municipiului Deva:
Mircia Muntean, primar___________________ 09.00-12,00
• Primăria Municipiului Hunedoara:
Aurel Bugnatiu, secretar________ începând cu ora Q9.00
■ Inspectoratul de Jandarmi Județean:
Lt. colonel Robert Viță, șei stat major 10.00-14.00

cazuri de primari care să 
scoată bani din buzunar pen
tru a plăti ceea ce au stricat 
apele. “Nu mă pot pronunța 
la ora actuală, dar la noi în 
județ nu există asemenea 
situații. Poate doar situația 
de la Brănișca. în schimb nu 
am ce să-i fac primarului de

(Foto: Traian Man

la Gurasada care m-a anunți 
după 24 de ore de ceea ce s 
întâmplă în comună. Și ast 
s-a întâmplat a doua oară 1 
numai câteva luni. Am s 
înaintez o propunere de leg 
în acest sens, pentru a pute 
obliga primarii să facă cee 
ce trebuie”, a spus prefecții

Solicitare de locuință 
Angela Filip, Hunedoara 
Am cerut în mai multe 

rânduri primăriei să-mi dea 
și mie o locuință, dar au 
spus că nu au de unde. 
Acum stau în chirie, am o 
pensie de la handicapați, și 
din cauză că nu am locuință 
stabilă nu-mi pot face nici 
actele la Poliție. Aș accepta 
să stau și cu altcineva în 
cameră, numai să-mi pot 
face actele pentru că trebuie 
să vină și comisia de la
handicapați să-mi 
crească puțin pensia.

mai

Răspunsul 
Nicolae Schiau

Nu cunosc exact situația 
doamnei, dar la ora actuală 
nu există nici o locuință 
disponibilă la nivelul Primă-

riei Hunedoara, tot fondul 
locativ fiind atribuit. Se pot 
ivi doar situații în care anu- 
miți locatari nu-și plătesc 
chiriile sau utilitățile și 
RAIL-ul îi poate evacua în 
urma hotărârii unei instanțe 
judecătorești. După aceea 
locuința se poate repartiza 
altcuiva, în funcție de mai 
multe criterii pe baza cărora 
se stabilește un punctaj. Lis
tele de așteptare se întoc
mesc în octombrie a fiecărui 
an pentru anul următor.

Canalizare la Cristur
L Pârvu.satul Cristur, 

primaruluiDeva
Vreau să-i ..treb pe pri- 

mar dacă există vreo șansă 
pentru a se introduce și la 
Cristur apa potabilă și sis
temul de canalizare?

Răspunsul viceprimarului 
loan Inișconi

Există un studiu de feza
bilitate întocmit pentru pro
gramul ISPA, în care este 
cuprins și Cristurul. Am 
înțeles că deja s-a obținut 
finanțarea de la București, 
programul e în derulare și 
așteptăm banii. A mai exis
tat o Hotărâre de Consiliu 
Local, din 2003, care pre
vedea introducerea apei la 
Cristur prin fondurile buge
tului local, însă ea a fost 
ulterior revocată tocmai pen
tru a putea fi prinsă și 
această localitate în progra- 
mft&ISPA.

Drum nereparat
Anonim, Deva, str. Samuil 

Micu Klain
Eu locuiesc pe fosta stradă

Bălcescu, pe care s-a făcut 
canalizarea dar, din păcate, 
nu s-a mai reparat drumul. 
Pe străzile din jur se 
lucrează, dar am impresia că 
acolo locuiesc cei cu relații. 
Vreau să întreb când se va 
repara și strada noastră?

Răspunsul viceprimarului 
loan Inișconi

Pe teritoriul municipiului 
Deva există un program bine 
stabilit în ceea ce privește 
reparațiile și modernizarea 
carosabilului, defalcat pe 
mai multe etape. Pe unele 

. străzi se va realiza în acest 
an doar plombarea asfaltu
lui, pe altele mai deteriorate 
se va turna covor asfaltic 
nou. în nici un caz nu este 
vorba de relații.

Cămin cultural
Gelmar (D.L) - în locali

tatea Gelmar, de pe raza 
administrativă a orașului 
Geoagiu, continuă lucrările în 
vederea construirii unui 
cămin cultural, în prezent 
fiind realizate tencuielile inte
rioare și exterioare. După 
cum ne-a declarat primarul 
orașului Geoagiu, Simion 
Mariș, pentru acest obiectiv 
mai este prevăzută în bugetul 
local din acest an suma de 500 
de milioane de lei, însă pen
tru finalizarea căminului cul
tural, care urmează să aibă 
loc anul viitor, mai sunt 
necesare aproximativ trei 
miliarde de lei. „Cele mai 
multe dintre lucrări noi le 
executăm în regie proprie și 
cu forța de muncă provenită 
din rândurile celor ce 
primesc ajutoare sociale. în 
ceea ce privește fondurile 
necesare, ele sunt asigurate 
în mare parte din spon
sorizări”, a mai spus Simion 
Mariș.

Semafor la Hațeg
Hațeg (D.L) - Cea mai 

aglomerată intersecție de pe 
raza orașului Hațeg, cea din 
Piața Unirii, a fost zilele tre
cute semaforizată, ne-a 
declarat purtătorul de cuvânt 
al Primăriei Hațeg, Adrian 
Simeon. Este prima acțiune 
de acest gen întreprinsă de 
autoritățile locale, suma nece
sară pentru realizarea obiec
tivului fiind de aproximativ 
400 de milioane de lei, bani 
ce au fost alocați de la buge
tul local, a mai spus sursa 
citată.
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Cetate caută încă antrenor

• Curs de arbitri. Președintele Comisiei ju- 
A, dețene de arbitri, Grigore Macavei ne-a de- 

«■te clacat recent că are în vedere organizarea, la 
* Orăștie, a unui curs de arbitri la care să par

ticipe actuali jucători de fotbal cu calități în 
acest domeniu. (V.N.)

• Campioni naționali. Gheorghe Păiuș, 
antrenor la CS Budo Karate Hunedoara ne-a 
precizat că în cadrul Clubului sunt copii care 
de patru ani sunt campioni naționali. Este 
vorba de Alexandru Tielă, Larisa Militaru, 
Ovidiu Muntean, Valentin Cudelcu etc. (V.N.)

• Lacune. Principalele deficiențe pe care 
Mircea Sîrbu, președintele AJF Hunedoara le- 
a depistat la unii antrenori și conducători de 
cluburi sunt lipsa documentelor de planifi
care, folosirea unor metode învechite și 
lacune în pregătirea pedagogică. (V.N.)

■ Trei tehnicieni se 
află în tratative cu Ce
tate Deva pentru a pre
lua conducerea tehnică.

ClPRIAN MARINUț_________________
ciprlan.mar1nulfJnformmedia.ro

Deva - Nici Dinu Cojocaru, 
nici Liviu Jurcă și nici Popa 
Sevișteanu nu au reușit să se 
impună ieri în cursa pentru 
postul de antrenor principal 
la Cetate. Pentru că atuurile 
și pretențiile financiare ale 
tehnicienilor au fost cam 
egale, Marian Muntean, finan
țatorul clubului devean, nu a 
reușit să decidă cu cine să 
bată palma, astfel că antreno
rul va fi numit doar azi.
Licitație în ... jos

„în momentul în care i-am 
contactat tehnicienii au avut 
pretenții financiare cam 
pipărate. Ieri însă când în

Raliu cu multă adrenalină
„Cupa Sarmis" la tenis

Deva (V.N.) - Cu o întârziere de două zile 
din cauza ploilor, s-a încheiat și Turneul 
„Cupa Sarmis” la tenis de câmp. Organizat 
de CS „Alpa” Deva, în colaborare cu DJS, 
turneul a reunit aproape 90 de concurenți 
și a fost cuprins în calendarul Federației 
Române de Tenis. Au participat copii între 
8 și 14 ani și seniori din Sibiu, Alba Iulia, 
Tîrgu Jiu, Cugir, Cluj Napoca, Timișoara, 
Arad, Oradea și județul Hunedoara.

Iată și câștigătorii primelor două locuri 
la diferite categorii de vârstă: 8-10 ani, fete, 
Otilia Satmary, Voința Oradea, Otilia Pop, 
CSS Sibiu; 10 ani, băieți, Bogdan Borza, CSS 
Cugir, Rareș Andriuc, CSS Cugir; 11-12 ani 
băieți, Ovidiu Codori, CS Alpa Deva, Radu 
Mălăescu, CSS Tîrgu Jiu; 12 ani fete, Adi
na Niculescu, CSS Mediaș, Andreea Popes
cu, UTA Arad; .14 băieți, OVidiu'RoittbaJ1 
Mediaș, Alexandru Nise fte Stiij Napoca; 16 
ani fete, Bianca Brașoveanu, CS Alpa Deva, 
Firia Brebenel, CSS Cugir; peste 18 ani, Alin 
Lazăr, CS Alpa Deva, Mircea Socaciu, Con
structorul Alba Iulia, iar locul III, Andrei 
Palamariu, Constructorul Alba Iulia.

■ Traseul străbătut ieri 
de concurenți a solici
tat din plin bolizii 4x4 
care aleargă la Raliu.

Roșcani (V.N.) - Ieri, în 
jurul orei 11, a început cea de 
a doua zi a concursului Tran
silvania Adventure Trophy.

Mașinile sunt puse la grea încercare la Transilvania Trophy

Și antrenamentul de ieri al echipei Cetate a fost condus de secundul loan Mătăsaru

cărți pentru post erau trei 
oameni am asistat la o lici
tație în jos, cei trei dimi- 
nuându-și pretențiile, așa că 
mi-a fost greu să hotărăsc. 
Decizia o voi lua totuși azi 
pentru că nu e timp de pier

Acest lucru a însemnat ple
carea din zona Roșcani și 
urmând următorul traseu: 
Abucea - Tisa - Burjuc - 
Brădățel - Petrești - Godinești 
- Valea - Breseu - Deleni - Vis- 
ca. De precizat faptul că la 
Tisa echipajele au trecut 
Mureșul cu brodul, iar par- 
ticipanții la concurs și-au 

dut”, comenta Muntean. 
Cetate a renunțat la Aiaco- 
boaie care s-a transferat la 
Rulmentul Brașov și la Pru
nă, Albeș, Dima și Duca care 
au fost împrumutate la CSM 
Sibiu. „Am oferte super ten

petrecut noaptea de marți 
spre miercuri în corturi, în 
zona localității Visca.

Directorul de concurs, Vir
gil Marin, ne-a declarat tele
fonic din zona Abucea că ziua 
precedentă a fost foarte grea 
pentru participanți, ploile 
căzute creând mari probleme 
în traseu. în zona Boia Barzii 
un echipaj s-a dat de 3-4 ori 
peste cap. Mașina a fost pusă 
din nou pe roți, dar după 
câteva sute de metri s-a 
răsturnat din nou. Gu toate 
acestea, nimeni nu a fost 
rănit, echipajul continuând 
concursul.

Că a fost foarte greu, o 
dovedește și faptul că primul 
echipaj a ajuns la locul de 
campare din zona Roșcani ? 
abia pe la miezul nopții. A 
fost un echipaj românesc: 
Pavlov - Doxan. Ultimul în 
schimb, a sosit abia a doua 
zi la ora 10 dimineața. Este 
vorba de echipajul spaniol 
Jorje - Jesus, cel care a por
nit al doilea de la Deva. 

tante pentru Cartaș și Poe- 
naru de la Rulmentul, dar nu 
le voi ceda. în acest an vreau 
un loc în cupele europene, nu 
bani pentru a supraviețui în 
Ligă”, preciza finanțatorul 
clubului devean.

Simota la 
negocieri

Petroșani (C.M.) - Fi
nanțatorul Jiului Petro
șani, Alin Simota, s-a 
întâlnit, ieri, la Bucu
rești cu reprezentanții 
clubului Dinamo pentru 
a negocia transferul unor 
jucători de la vicecampi- 
oana națională la echipa 
din Valea Jiului. După . 
cum am relatat și în Pa
gina Sport de ieri, jucă
torii vizați de mineri 
sunt Claudiu Drăgan, 
Alin Ilin la care se adau
gă Mihai Pereny și Iuli
an Tameș, ultimul fiind 
sub contract cu formația 
rusă Alania Vladikavkaz.

Deși nt a semnat nici 
lin act e sigur că trei din
tre ei vor veni la Jiul 1 
sub formă de împrumut 
până în 2006”, preciza 1 
Gheorghe Boboc, organi
zatorul de competiții al 
Jiului.

Fotbaliști suspendați și 
n amendați

Deva (V.N.) - în anul competițional 2004 
- 2005, Comisia de disciplină din cadrul Aso
ciației Județene de Fotbal a sancționat 
diferite acte de indisciplină a fotbaliștilor 
cu 67 etape de suspendare și cu 18 amenzi 
în valoare totală de 8,3 miligâni de lei. în 
Divizia D, cea mai drastică măs dS fca luat 
împotriva lui Iuliu Codrean, de la Minerul 
Bărbăteni. El a fost suspendat 10 etape pen- 
tu înjurii și amenințări la adresa arbitrilor. 
Urmează Ovidiu Oprea, cu patru etape sus
pendare și 500.000 de lei amendă pentru 
lovirea cu piciorul al adversarului, loan 
Neagoie, patru etape și 200.000 lei amendă 
pentru lovire cu pumnul al adversarului și 
Răzvan Bolcu, trei etape, pentru înjurii la 
adresa arbitrului.

Deveancă calificată la
CE de lupte

Deva (V.N.) - Alexandra 
Leucă, luptătoare în cadrul 
CSS Deva, a plecat, ieri, la 
Tîrgoviște, locul unde se re
unește lotul feminin al Româ
niei de lupte libere.

Antrenorul Livius Suraj 
Moravan ne-a precizat că în 
10 iulie sportiva antrenată de 
el va pleca în Albania, unde 
se vor desfășura Campiona
tele Europene de lupte libere 
cadete.

La categoria 56 de kg, 
Alexandra a câștigat în acest 
an de două ori medalia de aur 
la Campionatele Naționale

libere
individuale și școlare, unde s- 
a impus fără să piardă nici 
un punct.

Alexandra Leucă este elevă 
în clasa a IX-a la Colegiul 
Național Sportiv Cetate Deva 
și se antrenează cam opt ore 
pe zi, ceea ce a făcut ca în 
ultimul an să crească foarte 
mult valoric.

Mai trebuie spus că spor
tivii de la CSS Deva benefici
ază de sprijin permanent din 
partea conducerii clubului, 
personal al directorului Matei 
Partenie, precum și al Primă
riei Deva.

Tâmplărie lemn stratificat cu geam termopan

Agrement tehnic nr. 007-02/282-2005

Caracteristici:
- lemn molid, stejar sau meranti tri-sttatifi- 
cat, umiditate 10-12%
- etanșeitate pe 2 rânduri de garnituri
- închidere multipunct cu feronerie rato v
- geam termoizolant 4-16-4 mm ‘
- finisaje cu grunduri și lacuri pe bază de apa 
rezistente la intemperii si ultraviolet''
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• Calificare. Echipa FC Shelbournș, posibila 
adversară a Stelei în turul doi preliminar al 
Ligii Campionilor, s-a calificat în semifinalele 
Cupei Ligii Irlandei, după ce a învins, pe 
teren propriu, cu scorul de 2 - 1 (2 - 0), for
mația St. Patricks Athletic.(MF)

• Succes românesc. Delegația României a 
obținut două medalii la Balcaniada de velo
drom desfășurată la Atena, argint în concur
sul Elite și bronz în cel pe echipe, șe arată 
într-un comunicat al Federației Române de 
Ciclism și Triatlon.(MF)

Maria Cioncan, la CS Dinamo

Cocito (s), jucătorul lui Atletico (Foto: epa) 

Copa Libertadores
Porto Alegre (MF) ■ Confederația sud-ame- 

ricană de fotbal (CSF) a hotărât, luni, ca pri
ma manșă a finalei Copei Libertadores, care 
va avea loc, astăzi, între echipele braziliene 
Atletico Paranaense și Sao Paulo, să se des
fășoare la Porto Alegre. Această decizie a 
fost luată în urma faptului că stadionul for
mației Atletico Paranaense are o capaci
tate de doar 25.000 de locuri și nu îndepli
nește normele impuse de CSF, „Am comuni
cat conducătorilor celor două cluburi că 
partida tur din finala Copei Libertadores va 
avea loc pe stadionul Beira-Rio din Porto 
Alegre, care întrunește toate măsurile de se
curitate”, a declarat Nestor Benitez, purtă
torul de cuvânt al CSF. Diriguitorii clubu
lui Atletico Paranaense au insistat să joace 
pe teren propriu, la Curitiba, propunând 
chiar construirea unor tribune provizorii 
care să mărească capacitatea stadionului 
la 40.000 de locuri, așa cum cere Confede
rația sud-americană. Această alternativă nu 
a fost acceptată de CSF. Returul finalei se 
va disputa, în 13 iulie, la Sao Paulo.

Xisco Munoz, la | 
Betis Sevilla

Sevilla (MF) - Mijloea-' i 
șui echipei FG Valencia, s 
Xisco Muri&z (foia), a { 
trecut testele medicale j 
și va juca din sezonul f 
viitor la formația Betis 1 
Sevilla, a anunțat site-ul i 
UEFA. Xisco Munoz, în 
vârstă de 24 de ani, a i 
semnat un contract va- ț 
labil șase ani cu Betis 
Sevilla, echipă care va i 
evolua în acest sezon în i 
turul trei preliminar al i 
Ligii Campionilor. Fos- ; 
tul internațional spaniol î 
de tineret și-a început i 
cariera la formația a do
ua a Valenciei, după ca- i 
re a fost transferat la 1 
Recreativo Huelva. Mij- I 
locașul iberic a mai ju- î 
cat la CD Tenerife îna- Ț 
inte de a câștiga titlul 
de campion al Spaniei 
cu Valencia, în sezonul | 
2003-2004. In sezonul tre
cut, Xisco a fost folosit i 
în 22 de partide și , * î 
a marcat două go- , iii 
luri pentru FC Va- 
lencia, profi
tând de ac
cidentarea 
lui 
Vicen
te 
Rodri- 
truez.

■ Sportiva a lăsat clu
bul din Hunedoara pen
tru o funcție de inspec- 
tor-șef în cadrul M.A.I.

București (MF) - Atleta Ma
ria Gioncan, medaliată cu 
bronz în proba de 1.500 m la 
Jocurile Olimpice de lâ Ate
na, din anul 2004, a fost legiti
mată la Clubul Sportiv Dina
mo București. Anterior, Ma
ria Cioncan a fost legitimată 
la clubul Siderurgica Hune
doara, dar a decis să pără
sească acest club după ce an
trenorul său, Ștefan Beregsza- 
szy, a demisionat din funcțiile 
pe care le deținea la această 
grupare, după 37 de ani.
Indignat

Antrenorul Ștefan Bereg- 
szaszy a participat, săptămâ
na trecută, la ședința ordina
ră a Consiliului Local Hune

„Câinii" așteaptă.» rezultatei!
■ Antrenorul loan An- 
done a declarat că are 
cel mai bun lot de 
când este el la Dinamo.

București (MF) ■ Antreno
rul Ioan Andone a declarat, 
ieri, pe Aeroportul Henri 
Coandă, că are la dispoziție 
cel mai valoros lot de când a 
fost instalat la Dinamo, pre
cizând însă că există riscul Să 
nu realizeze obiectivele echi
pei dacă jucătorii transferați 
nu se vor adapta stilului for
mației din Ștefan cel Mare. 
„Dacă e cel mai bun lot din 
țară urmează să vedem la 
sfârșitul sezonului. Dar de 
când sunt la Dinamo n-am 
avut un lot valoros ca acum. 
E și periculos, pentru că e po
sibil să nu reușesc cu acest 
lot, pentru că vor apărea 4-5

D. Eleftheropoulos

A semnat 
cu Milan
Milano (MF) - Porta
rul grec al echipei 
Messina, Dimitrios 
Eleftheropoulos, a 
semnat luni, un con
tract pe un sezon cu 
gruparea AC Milan. 
Eleftheropoulos, care 
va împlini 30 de ani 
pe 7 august evolu
ează îh campionatul 
Italiei din vara anului 
2004, când a fost 
achiziționat de Messi
na de la Olympiakos 
Pireu. Dimitrios Elef
theropoulos va fi ast
fel rezerva brazilianu
lui Dida, după ce, tot 
luni, portarul Christi
an Abbiati a fost îm
prumutat pentru un 
sezon la Genoa, echi
pă nou promovată în 
Serie A. Abbiati, în 
vârstă de 28 de ani, 
a fost achiziționat de 
AC Milan în 1998, 
de la Monza, gru
pare ce evolua în 
lina cari mrdă

Două goluri
Zurich (MF) - Fundașul 

Cosmin Bărcăuan a în
scris, luni, două goluri în 
meciul pe care echipa 
Șahtior Donețk, antrenată 
de Mircea Lucescu, l-a câș
tigat, cu scorul de 3 ■ 1 (0 
-1), în fața formației Baul- 
mes, în turneul de pregă
tire din Elveția, a anunțat 
site-ul ukrainiansoccer.net. 
Bărcăuan, care a fost in
trodus pe teren în minu
tul 66, în locul lui Moldo
van, a restabilit egalitatea 
în minutul 71 și a înscris 
golul de 3 - 1 cu un minut 
înainte de final. Golul doi 
pentru Șahtior a fost reu
șit de Jadson, în minutul 
85, din penalti. 

doara, unde a fost invitat de 
primarul Nicolae Schiau. 
„Am asistat cu interes la dez
baterile aleșilor locali. Am ob
servat că, rând pe rând, o da
tă cu epuizarea subiectelor 
din ordinea de zi, aceștia pă
răseau tiptil sala de ședințe. 
Nu m-a deranjat faptul că pro
blema sportului a fost trecută 
la secțiunea diverse, pe cât 
am fost de dezamăgit atunci 
când la finalul discursului 
proatletism, nici unul dintre 
consilieri nu s-a arătat intere
sat de spusele mele. Nici mă
car o întrebare nu mi-au 
pus”, a declarat antrenorul 
Beregszsaszy.

Maria Cioncan a primit din 
partea Clubului Sportiv Di
namo un apartament de ser
viciu în București și a fost 
numită în funcția de inspec- 
tor-șef în cadrul Ministerului 
Administrației și Internelor.

jucători noi în formula de 
bază și nu știu cum vor intra 
în stilul de joc al lui Dina
mo”, a spus Andone înaintea 
plecării spre Republica Mol
dova, acolo unde Dinamo a ju
cat aseară un meci amical cu 
Sheriff Tiraspol.
Schimbă sistemul

loan Andone spune că va 
verifica lotul pe care îl are la 
dispoziție în meciul cu Sheriff 
Tiraspol: „O să schimb sis
temul de joc chiar din acest 
meci. O să încerc, dar dacă 
nu am soluții, trebuie să-l 
schimb din mers pentru că nu 
am ce să fac”. Antrenorul i-a 
mulțumit public lui Adrian 
Mihalcea pentru ceea ce a 
făcut la Dinamo. „Se antre
nează cu noi, nu este nici o 
problemă, dar nu intră în ve

Monica Urse va juca în Ungari
■ Baschetbalista du- 
jeancă a ales KSC Szek- 
szard, deși a avut ofer
te și din Divizia A:

CluJ-Napoca (MF) - Baschet
balista Monica Urse, care și-a 
încheiat contractul cu gru
parea „U” BT ACSA Terapia 
Cluj, va evolua în sezonul vii
tor, la formația Atomeromu 
KSC Szekszard, din prima li
gă a campionatului Ungariei. 
Monica Urse va semna în zi
lele următoare contractul cu 
gruparea din Ungaria. Pivotul 
în vârstă de 23 de ani a sosit 
la Cluj în campionatul 2002/- 
2003, de la LPS Galați. Cea 
mai bună performanță obți
nută mi enhina „U” RT ACSA

PARIS JOO > >H

Cioncan (dreapta), în proba de 800 m (Foto:

. ef* "ft J i ‘ 71V,. 1
Â 4
jfe» ■

derile mele pentru noul an. 
Sunt patru atacanți la ora ac
tuală în lotul nostru, Nicules- 
cu, Bratu, Bălțoi și Chihaia - 
care a semnat aseară pentru 
noi, și am socotit că ei sunt 
ceea ce ne trebuie la Dina
mo”, a subliniat Andone. în 
ceea ce îi privește pe Cristi 
Munteanu și Vlad Munteanu, 
jucători care au fost împru
mutați în retur la FC Națio
nal și care acum au revenit la 
Dinamo, Ioan Andone a expli
cat că aceștia pot deveni titu
lari. loan Andone a precizat 
că Dinamo are ca principal 
obiectiv un parcurs cât mai • 
lung hi u apele europenei ,,PoW 
pare, nu știu/dadă va cdn;: 
tinua pe aceeași linie din 
retur, o echipă cu șanse la cu
pe europene. Deci pentru re
tur o să avem timp să ne

Cluj în această perioadă a fost 
calificarea in finala campio
natului 2002/2003, și locul trei 
M-.......•............................ .......

Mi-aș dori mult să progresez în 
continuare, pentru a le demonstra 

celor din țară să meritam mai 
mult, și aici mă refer la echipa 

națională.

Monica Urse 
.....................................  w 
în Divizia A în sezonul 2003/- 
2004. „A fost bine la Cluj. Am 
progresat mult și mă bucur 
că am petrecut acești ani aici. 
Nu am ce să le reproșez an
trenorilor său echipei. Totuși, 
e păcat pentru un club ca 
«U», atât de cunoscut, că nu 
se fac mai multe”, a declarat 
Monica Urse. Baschetbalista 

axăm și pentru a trage i 
tru titlu și Cupa Români 
a explicat tehnicianul.
Absențe

Din lotul lui Dinamo nu 
făcut deplasarea pentru me 
cu Sheriff Tiraspol mijloc; 
Florentin Petre, care încă 
este refăcut complet dup 
accidentare, și fundașul Cos 
Moți. Acesta din urmă s-a 
cidentat în meciul echipei 
ționale de tineret cu Ola 
și este în urmă cu pregăti 
Cei doi au programate as 
două antrenamente la Săft 
Noul președinte executr 
clubului, loan Becali, â Jffjș 
delegația dinamovistă Ia 
raspol, declarând pe Aero] 
tul Henri Coandă că nu 
emoții înaintea primului n 
de la instalarea în funcțit

Monica Urse a ales să ev 
eze la clubul maghiar Ato 
romu KSC Szekszard, ( 
mai multe echipe din ț; 
printre care formațiile I( 
Arad și CET Govora, au 
cercat să o achiziționeze.
Perspective

Echipa Atomeromu I 
Szekszard a ocupat locul 
în clasament în sezonul 
cut. „Din câte am înțeles 
să se întărească șîsa ly 
pentru ocuparea *.c< 
podium. Mi-aș dori mull 
progresez în continuare, j 
tru a le demonstra celor 
țară că meritam mai muli 
aici mă refer la echipa nați< 
lă”, a încheiat fosta jucătc 
a echinei ..U” BT ACSA C

ukrainiansoccer.net
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Vând ap. 2 camere (03)
• 2 apartamente a 2 camere, în comuna Ilia, preț 
negociabil, fără intermediari. Tel. 0724/523823, 
0254/282375, după ora 17.
• decomandate, bloc cărămidă, etaj 1, balcon 
închis, contorizări, parchet, proaspăt zugrăvit 
Deva, Minerului, preț 900 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0744/867436.
• decomandate, Himedoara, mici îmbunătățiri, 
zonă centrală sau schimb cu garsonieră plus 
diferență, preț negociabil, fără intermediari. Tel. 
714273,0721/368638.
o Deva, 2 camere, semidecomandate, bucătărie, 
baie, balcon, zona Patria, preț 950 milioane lei, 
' negociabil. Tel. 227542 seara, 0741/154401.
/ lentidocomandate, parchet în camere, bucă
tărie cu gresie și faianță, repartitoare, gaz con- 
torizat apometre, instalații sanitare noi, Deva, 
zona Dacia, etaj intermediar, preț negociabil. Tel. 
0722/722112.
• idbaranbal, parter, decomandate, stare 
foarte bună, parchet beci, curte interioară, ideal 
privatizare. Tel. 218660.

• 24.700 mp teren extravilan pentru agricultură 
și 6.000 mp teren pentru construcții sau agri
cultură ambele localitatea Totești ■ Hațeg, lângă 
canton. Tel. 212272,0723/732560.
• 10 parole teren a 500 mp, zona Căprioara. 
Relații la tel. 211124.
• kitravUn pontau construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt 1200 mp,fs 12 m, faciIrtăți gaz, curent la 
poartă Tel. zilnic 220269, după ora 16 sau 
0746/029058
• kitravlan și casă 2 camere, zona Șoimuș. 
Relații la tel. 0745/253413.

• intravtian, 2300 mp. Deva, Str. Alunului, zonă 
agrement case vacanță Tel. 227242

• intravilan, 5700 mp Deva, str. Prelungirea 
Vulcan, la vișini, se poate parcela, acces pe 3 
laturi, curent electric, linie telefonie, preț 18 
euro/mp. Tel. 223102 0741/138535,0723/507236.
• intravian, zona Cinciș și Rîul Mare Retezat. 
Relații la tel. 0745/253413.

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

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

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

Decese (75)

Vând case, vile (13)
• 2 camera, bucătărie și baie cu faianță și gre
sie, zonă bună, preț 13 mid. lei, negociabil. Tel. 
0741/154401.
• Deva, 3 camere, teren 1200 mp, curent, apă, 
gaz, preț 32.000 euro, negociabil, zona Aurel 
vlaicu. Tel. 0740/000582.
• vând casă, în Deva, zona Progresului, 4 ca
mere, bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi fruc
tiferi și gazon, grădină de legume. Tel. 214446. 
Exclus intermediari.
• vând, la casă, o cameră, bucătărie, baie cu ca
bină de duș, centrală termică, parchet lămelar, 
gresie, faianță. Deva, central. Preț negociabil. 
Tel. 0726/9729»

Vând case de vacanță (15)
• construcție 2000, D+P+E, stațiunea montană 
Strqja, 7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
-itiinatile. Accept variante. Tel. 0723/320995.

Vând case la țară (17)
• 2 camere, hol, bucătărie cu cămară, 28 mp, 
curte și grădină, anexe, gaz metan, apă curentă, 
canalizare. Relații tel. 226023,0726/619597.
• casă cu grădină și anexe gospodărești în 
Pricaz, str. Principală, nr. 151. Tel. 211670.
• mă neteiminată, grădină 3800 mp, 1/2 ha 
pădure în localitatea Boholt, comuna Șoimuș, 
utilități curent, apă, gaz. Tel. 0744/512073.
• Dobra, satul Făgețel, la 2 km de șosea, 3 
camere, cămară, beci, curte mare, dependințe, 
oreț negociabil, fără intermediari. Tel.
ț24/523823,0254Z282375, după ora 17.

• vând cată cu anexe gospodărești în Căstău. 
Tel. 244263.

Vând garsoniere (19)
• 2 camere, hol, baie, recent renovată, etaj 1, 
cartier Dacia, complet contorizată, instalații 
sanitare noi, gresie, faianță, jaluzele exterioare, 
preț negociabil la vedere. Tel. 228109.

• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon Mis, contorizări, ocupabilăimediat Tel.

.0741/15^01,
• Deva, carter Dacia, 2 camere, parter, parchet 
laminat, contorizări apă, gaz, repartitoare, 

. ocupabilă imediat, preț 550 milioane lei. Tel. 
220579.
• mortificată din apartament 2 camere, etaj 1, 
Zona Dacia, multiple îmbunătățiri, preț 650 mili
oane lei, negociabil, fără intermediari. Tel. 
228109 după ora 16.

Vând terenuri (21)
• 1200 mp intravilan, grădină 20 x 60 mp, în 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă școală, preț 
12.000 lei mp, negociabil, cu acte în regulă Tel. 
212272,0723/732560.
• Hravfan 4626 mp și două construcții cu câte 
două camere fiecare in Tâmpa (CF166/1) la 1 km

e Simeria. Posibilități racordare la gaz, apă 
durentă, canalizare, toate în fața porții. Tel. 
0788/469152 sau 0254/212803.

Mobilier și interioare (47)

• ofer pentru închiriere apartament 3 camere, 
central, mobilat și utilat aragaz, piașină de 
spălat automată frigider, aspirator, centrală 
termică ușă de siguranță preț 300 euro/lună 
0254/2240280720/060186
• ofer pentru închiriere garsonieră semimo- 
bilată, Deva, zona Ștrandului, foarte bine 
înteținută și utilată Relații la tel. 0727/205117.

• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
mobilate, centrală termică, zona Gojdu, preț 120 
euro. Tel. 0741/154401,227542 seara.
• ofer spre închiriere garsonieră nemobilată 
centrală termică preț 80 euro. Tel. 0741/154401.

Auto românești (36;
o vând convenaH Dacia 1310, recarosată 1999, 
Stare foarte bună Tel. 0744/585516.

• vând Dada 1310 Li, af 2002 luna IX, unic propri
etar. Tel. 0723/270348
• vând Dada 1310, VT 2006, culoare albă 5 
viteze, stare tehnică foarte bună preț 67500.000 
lei. Tel. 0726/369313.
• vând Dada break 1997, stare bună de 
funcționare, preț 79 milioane lei, negociabil. Tel. 
0722/818366.
• vând Dada break, af 1998 stare perfectă preț 
72 milioane lei. Tel. 0740/870674,0723/339248

Auto străine (37)
• vând Ford Transit 25 TDI, af 2000, airbag, abs 
central, servo, proprietar, înmatriculat, preț 6950 
euro. Tel. 0740/870674,0723/339248
• vând Renaidt 19 Diesel, stare perfectă radio 
casetofon, închidere centralizată huse piele, af 
1989, consum 55%, preț 4200 euro. Tel. 
0745/343093.
• vând Seat Cordoba 1,9 Diesel, af 1998 aer 
condiționat, abs, airbaguri, închidere central
izată geamuri electrice, consum 5,2 litri, 
motorină preț 6500 euro. Tel. 0724/560870

• vând Citroen BX14, RAR 2008 PF, consum 5% 
beMjnăjpreț'1550euro-,<ne9OOiabil.Tel.711063.

Microbuze. Dube (38)
• vând VW LT 28 model lung și înalt, af 1987, 
motor Diesel, cârlig de remorcare, 12+1 locuri 
sau schimb cu teren, casă apartament plus 
diferență Tel. 0722/161661.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• cumpăr motor 36 ■ 40 CP pentru tractor 
Hanomag nemțesc sau asemănător. Tel. 683091.
• vând cositoare rotativă presă balotat și 
combinator, comuna Băcia. Tel. 0254/264562, 
vrn/mxi.
• vând taf în stare de funcționare, preț nego
ciabil. Tel. 0254/224077,0726/534931.

• vând canapea extensibilă aproape nouă 
culoare albastru închis, preț 5 milioane lei. Tel. 
0254/213483,0720/432448
• vând canapea și un fotoliu, ambele extensi
bile, preț 300 ron. Tel. 0722/361877.
• vând masă bucătărie, 300.000 lei, măsuță tv 
700.000 lei, geamuri 200.000 lei. Tel. 0722/161644.
• vând urgent canapea extensibilă stare bună 
masă sufragerie de 12 persoane, masă 
sufragerie + 6 scaune tapițate, servantă mobilă 
hol, birou, prețuri negociabile. Tel. 218084, 
0742/939993,0724/643045.

Instrumente muzicale (60)
• vând pian vienez Wlrth, coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431 
seara.

Altele (61)
• vând ceas de mână Doxa, perfectă 
funcționare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.

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

Televizoare (48)
• vândtv color Grundig,diagonala 51 cm,tv alb- 
negru Sport, radiocasetofon stereo Trident, 
radio Vef, etc., geantă Diplomat cu cifru. Tel. 
0723/065318716359.
• vând legeni tv Sharp, model deosebit, digital, 
stereo, OSD, telecomandă diagonala 72, stare 
perfectă preț 43 milioane lei. Tel. 0745/343093, 
260416.

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând palton lung bărbați din piei caprine, nr. 
54-58 confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 160 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând rochie de seară galbenă cu negru, 
model elegant, măsura 40-42, preț 1500.000, 
negociabil și rochie de seară argintiu metalizat, 
măsura 40-42, preț 1500.000, negociabil, tel. 
0743/211074 sau 218084.
• vând rochie de seară model frumos, culoare 
roșie+auriu pe corset, cu voal, măsura 42-44, 
preț 1500.000, negociabil, tel. 0742/939993.

Materiale de construcții (53)

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

Electrocasnice (56)
• vând aragaz cu cuptor, de Satu Mare, la 1,2 
milioane lei sau 120 ron și tv Sharp, diagonala 70 
cm, teletext model nou, preț 400 ron. Tel. 
0745/343093.
• vând candelabra cristal, perfectă stare, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând centrală termică vaillant tiraj natural, 
stare perfectă de funcționare, preț 55 milioane 
lei, negociabil. Tel. 711063.

• vând convenaH congelator Arctic, 5 sertare 
și mașină de spălat Alba Lux 9. Tel. 221431 seara.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, fără motor și 
frigider Arctic, mijlociu, stare bună de 
funcționare, ambele 5 milioane lei. Tel. 
0720/4324480254/213483.'>

• vând ihașM de cusut germană Kohler, seria 
1322661001-2505013, perfectă funcționare, 
vechime peste 100 ani. Tel. 212272,0723/732560.
• vând mașină de cusut nasturi marca Lewis, 
preț negociabil. Tel. 0258/732737.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• Amstaff 1 an și 9 luni, culoare maro cu alb, 
carnet sănătate, prietenos, crescut la curte, 
obișnuit cu oameni și animale, preț negociabil. 
Tel. 0720/294955,0721/441348
• vând vacă Bălțata românească pură de 3 
viței, preț la vedere, Simeria. Tel. 261138 262750, 
0723/856432.
• vând vacă cu vițel, preț negociabil. Relații la 
tel. 0723/356386.

Prestări servicii (72)

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

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

• efectua transport marfă local și interurban, 
cu camion acoperit de 321 util, 36 mc, dimen
siuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.

Oferte locuri de muncă (74)
• caut irgent femeie pentru îngrijit o fetiță de 
15 ani, la domiciliu, în Devă. Tel. 0723/673209.
• SCrtadeHiaPanSRl,cuM<MtoHa{eg,sta.A.
Vlaicu, nr. 2, angajează personal caflDcat In 
meserile de: brutar, modelator, cocător. 
tafomiați la sedk teL 770182,

• Agenda de impresariat artistic .Show 
Production" dta Irașov cu tradiție In 
domeniu de peste Sânt recrutează șl anga
jează tete cuvânta Hre 18-21 are pontau 
mfstfte (te dinutoare si oferă contracte 
<te mmcâ te Carate, Canada Germania si 
Japonia. Oferim condH de muncă și 
salarizare excelentei TeL 4788232315, 
0721/770870,0740/088051,0288'47538*  Irite 
orele 10-1*

• anga|ez șoferi pentru taxi Deva, atestat 
taxi ■ avantaj. Relații latei. 0740/273734.

• companie de Atribuție la nivel national 
angajează reprezentanți vânzări și

Persoanele interesate sunt rugate să 
trimită CV șl scrisoare la tax 0254'231088 
sau omaft moracamtii^zappinobaun.

• depozit farmaceutic angajez farmacist 
cu avta de Breră practică. TeL 074455404* 
235KUL

Cu adâncă durere în suflet soția Elisabeta anunță trecerea 
în neființă a soțului

ing. DRAGOTĂ ALEXANDRU
în vârstă de 68 ani. Corpul neînsuflețit este depus în Capela 
Ortodoxă Popa Șapcă din Hunedoara, iar în data de 6 iulie 
va fi depus la locuința din localitatea Băcia. înmormân
tarea va avea loc joi 7 iulie, ora 13, în Cimitirul Ortodox din 
Băcia. Amintirea lui va fi vie în sufletul meu. Tuți. 
Dumnezeu să-l odihnească.

Cu adâncă durere în suflet fiul Sorin, nora Liliana, 
nepoatele Selina și Alexandra, familia Suciu cumnați și 
familia Popa cuscrii, anunță cu profundă durere stingerea 
din viață a

ing. DRAGOTĂ ALEXANDRU
om cu deosebită ținută morală, bunătate și noblețe. Cu toții - 
se roagă bunului Dumnezeu pentru odihna sa. Dumnezeu 
să-l ierte.

• SC MoNtoe SRL Deva angajează perso
nal: lucrător curățenie șl ateniitirtrator 
stude steserioara Relațl la teL 072S/7M114 
IPH, etaj 2, camera208Litre orele 10-12.

• societate comercială angajează agent' 
vânzări pe județte Hunedoara, domeniul., 
cosmetice, permis cat 8 experiență to 
domeniu. TeL 0727/377681, «259/373217.

7*
X 9

) _ _ *

L**--*^ fair?
f

Deva

ANGAJEAZĂ

Redactor și prezentatoare știri

CV-urile ș» scrisorile de intenție 
sunt așteptate la 
fax 0254-229955 

sau e-mail deva@nationalfm.ro

se AVTOHAUS HUBER
T” Deva, str. HOREA, nr. 22

Vă așteaptă cu toate tipurile de automobile din gama 
OPEL și CHEVROLET, care oferă tot ce își poate dori un 

șofer de ia o mașină modernă, compactă: confort total și

Posesorii 
acestor 
autoturisme 
pot sta liniștiți: 
noi comer
cializăm și 
toate tipurile 
de piese 
aferente.

SOL

Ul.fW: Q254-2UO87 sau OJ Il/fi/nsm.

r ^TfElfllNțPASXU MODA OPEL!

îCOMERCiAEIZEAZA.
■ toate îibufi le “de •automBbjfe.^ - „ 
din,gama OPEL $: GHEVROUET • 
țnoi si second-hand

•toate-ticurile de autoutilitare marca OREI

* . *•

SIGURANȚĂ Șl PUNCTUALITATE!

mailto:deva@nationalfm.ro
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Vând ap. 1 cameră (01)
• canwră cămin înSimeria, zona parc, st30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

Vând garsoniere (19)
• zona Progresii, dea, et. 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută, mobilată, tel. 0732/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et. 1 și 2, ocupabile imediat, preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
• dea, complet mobilată, geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro. 0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Vând garsonieră, confort 1, dea, bucătărie, 
baie, balcon închis, ocupabilă imediat, zona fa
dul Decebal, bl. 15, tel. 0741/154.401,227.542, 
(seara). (Garant Consulting)

• zona Eminescu, cu balcon, gresie, faianță, 
parchet nou, ușă nouă metalică, contorizări, preț 
negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zona Dada, garsonieră decomandată 
contorizări, parchet, gresie, faianță frumos 
amenajată, preț 510 mii. lei negociabil, (51000 
ron), tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Decebal, decomandată balcon, debara, 
hol central, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare 
căldură termopane noi, parchet, ocupabilă 
astăzi, preț 790 mii. lei negociabil (79 000 ron), 
tel. 0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora)

• zona Dada, parter, contorizări, parchet, preț 
460 milioane lei negociabil (46 000 ron), tel. 
0745/302200,232808. (Fiesta Nora)
•‘zona rescu, etaj 1, ST 40 mp, contorizări, 
gresie, faianță parchet, forme riglps, spoturi, 
lavabil, preț negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165702. (Fiesta Nora)

• zona Zamfirescu, dea, etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 mil.lei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)

• zona M. Eminescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă et 1, dea, contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208.0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Miriști, dec., mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)

• zona Miriști, vedere la stradă liberă 550 miL 
lei, neg. Tel. 235208.0724/620358 (Rocan 3000)
• ofertă excepțkxu Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
nîobilată la comandă preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)

• Deva, cartier Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
• decomandate, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa 
Grande)

• dea, etaj 2, complet contorizată formată din 
cameră hol, baie, Aleea Romanilor, preț 330 mii. 
lei, neg., tel. 223400, 0743/103622, 0720/387896. 
(CasaBetania)
• dea, suprafață mare, parchet balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu interfon, Decebal, 
preț 700 mii. lei, neg., tel. 223400,0724/169303, 
0741/120722. (CasaBetania)

• garsonieră 2 camere, contorizări, gresie, 
faianță repartitoare, parchet baie cu cabină de 
duș, recent renovată. Aleea Romanilor, preț 500 
mii. lei, Telefoane 0743/103622, 0724/169303. 
(CasaBetania)
• decomandată 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent, gresie și faianță 
Spania, termopane, convertor pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)

• 2 camere, baie, zona Dacia, et. 3, apometre, 
gaz contorizat, gresie, faianță ocupabilă 
imediat preț 520 mii. lei, tel. 228540,0745/653531. 
(Agenția Imobiliară Ella)
• dea, zona Dorobanți, apometre, gaz conto
rizat, ușă metalică parchet laminat, gresie, 
faianță ocupabilă imediat preț 700 milioane lei, 
tel. 228.540, 0722.566.938. (Agenția Imobiliară 
Ella)
• dea et 2, zona Progresul, apometre, gaz 
contorizat balcon, ocupabilă în 2-3 zile, preț 675 
mii. lei. tel. 228540, 0722.566.938. (Agenția 
Imobiliară Ella)

• zona Gojdu, parchet gresie, faianță, apome
tre, gaz contorizat zugrăvită în lavabil, balcon, 
preț 465 mii. lei, tel. 0745-653.531. (Agenția 
Imobiliară Ella)
• zona Dadă dea, modificată gresie, faianță 
contorizări, st 30 mp. Preț 470 mii, neg, tel. 0745- 
666447. (Rubin’s Home)
• zona Decebal, etaj 1, contorizări, amenajată 
preț 25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939, 
0726/269713. (EurobuSiness)

• zona Dada, et 3, parchet cadă nouă instalații 
sanitare noi, gresie, faianță lavabil, preț 560 mii. 
lei, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• zona Dada, dublă contorizări, repartitoare 
căldură parchet, gresie, faianță, superame- 
najată et. 3, preț 550 mii. lei, tel. 0740/210780. 

(Prima-lnvest)
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Societate franceză cu sediul 
în Oradea, specializată 
în himarea de piese în 
aluminiu, caută pentru 

angajare TURNĂTORI CU 
EXPERIENȚĂ. Oferim ajutor 

pentru instalarea în 
Oradea. Așteptăm CV-urile 

dvs. la nr. de fax: 
0259/477746. Informații 
suplimentare la nr. de tel. 

0259/419694.

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

Cumpăr garsoniere (20)
• în Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
Ofer prețul pieței. Tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• In zonele: Dorobanți, Avram lancu, Gojdu, 
Mărâștiul Nou, tel. 0745/302200, 0723/251498 
(Fiesta Nora/

Vând ap. 2 camere (03)
• ugent, zona bună et 2, parchet balcon mare, 
st 54 mp, complet contorizat fără îmbunătățiri, 
preț 780 mii, lei, telefon 0726/710903. (Prima- 
lnvest)
• Jt central, 56 mp, balcon mare, contorizări, 
parchet preț 950 mii. lei, tel. 0720/093406. (Prima- 
lnvest)
• zona Dada, et 3, semidecomandate, fără 
îmbunătățiri, apometre, balcon închis, 720 mii. 
lei, tel. 206003. (Mimason)
• zona Poiția Municipiului Deva, et 2, semide
comandate, neamenajat stare bună preț 920 
mii. lei, 206003. (Mimason)

• zona pieței, decomandate, et 3,58 mp, balcon 
închis, contorizări, liber, preț 1,15 mid. lei, tel. 
0745/159608 215113. (Mimason)
• zona Gojdu, semidecomandate, et 3, bu
cătărie mărită gresie, faianță contorizări, par
chet paluxat, balcon închis, preț 950 mii. lei, tel. 
206003. (Mimason)

• zona centrală, semidecomandate, et. 3, ne
amenajat apometre, gaz 2 focuri, debranșat 
termic, preț 950 mii. lei, tel. 0745/640725,206003. 
(Mimason)
• zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă, modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet, gresie, faianță apartament foarte îngrijit, 
preț 585 mii., neg. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zonă Mitrală, împăratul Traian, parchet 
modificat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. 
Tel. 235208 0721/744514. (Rocan 3000).

• ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, 
parchet balcon, ocupabil imediat, preț 28.000 
euro, neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)
• zona Mere 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală I- Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
• semidecomandate, sir. Bejan, CT, gresie, 
faianță balcon, vedere deosebită 660 mii. lei, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)

• zona Favorit, decomandate, amenajat mo
dem, preț 1,1 mid. lei, negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• zona liceului Pedagogic, amenajat modern, 
centrală termică pereți izolați, instalații sanitare 
și electrice noi, parchet lamelar, gresie, faianță 
geam termopan, preț negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• Dada, 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786.578. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• Zamfirescu, decomandate, et bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• Gojdu, decomandate, et bun, parchet gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

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

• Aleea Crișutad, semidec., et. bun, foarte 
frumos, gresie, faianță termopan, balcon închis. 
Preț neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• etaj 3, circuit gresie, faianță balcon închis, 
contorizări, bine intreți nut Zamfirescu, preț 980 
mii. lei, telefoane 223400, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• etaj 8 decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet bine întreținut, zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg., tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)
• etaj 8 balcon închis, contorizări, gresie, 
faianță bine întreținut, zona Aleea Pescarilor, 

preț 970 mii. lei, neg., tel. 223400,0743/103622, 
0720/387896. (Casa Betania)

• zona Deobal, decomandate, etaj 2, vedere la 
stradă balcon închis, termopan, ușă nouă 
parchet laminat gresie, faianță amenajat stil 
occidental, ocupabil imediat preț 1450 milioane 
lei, negociabil, se poate da și mobilat. Relații la 
telefoanele 0788/165703, 0745/302200, 232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Dada, decomandate etaj intermediar, 
ușă. metal, termopane, parchet gresie, faianță 
contorizări, preț 610 mii lei negociabil (61.000 
ron), tel. 0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Cinema Patria, balcon, debara, cămară 
apometre, gaz 2 focuri, parchet gresie, faianță 
bucătărie mobilată preț 26.000 euro negociabil, 
tel. 0745/302200,0723/2514. (Fiesta Nora)
• zona llacului, decomandate, contorizări, gaz 
2 focuri, repartitoare de căldură modificări, 
living mare, balcon închis, parchet lamelar nou, 
gresie faianță ocupabil repede. Preț negociabil 
la vedere, tel. 0723/251498,0788/165702. (Fiesta 
Nora)
• zona Eminescu, etaj 3, apometre, gaz conto
rizat apartament standard, suportă modificări, 
ocupabil astăzi, preț 700 mii. lei, negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Crisdii, etaj 1, contorizări apă gaz 1 foc 
balcon închis, termopan, liber, preț 580 mii. lei, 

neg, telefoane 0745/302200,0723/251498 (Fiesta 
Nora)
• zona Teior, parter, contorizări, parchet la
melar nou, gresie și faianță în baie și bucătărie, 
modificat bine întreținut se poate elibera 
repede, preț 650 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)

SC CALOR SA 
DEVA angajează 
muncitori pentru 

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

mentare la nr. de tel.
0254.213.751.

• zona Dada, cu balcon închis, hol central, etaj 
intermediar, contorizări apă gaz 2 focuri, 
parchet, preț 730 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona centrală transformat în spațiu comer
cial, contorizări apă gaz 2 focuri, gresie, faianță 
intrare separată ocupabil imediat, preț foarte 
bun 26.000 euro, urgent, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Dada, pe bulevard, în circuit, cu balcon 
închis, contorizări apă gaz, repartitoare de 
căldură parchet nou, ușă metal nouă recent 
renovat, ocupabil imediat, preț 830 mii. lei, nego
ciabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zona ian, parchet, gresie, faianță la stradă 
contorizări, ocupabil în 24 de ore, preț 525 mii. 
lei, negociabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• decomandate, modificat în 3, bucătărie în 
balcon, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță, parchet, forme în rigips cu 
spoturi, boxă parțial mobilat preț 1,160 mid. lei, 
negociabil, tel. 228540, 0722-566.938. (Agenția 
Imobiliară Ella)
• semidecomandate, zona Eminescu, centrală 
termică termopan, jaluzele verticale, uși inte
rioare schimbate, gresie, faianță noi, cabină de 
duș, parchet laminat spoturi, mobilă bucătărie 
nouă ușă metalică ocupabil imediat et 2, preț 1 
mid. lei, tel. 228540, 0722/566938. (Agenția 
Imobiliară Ella)
• decomandate, etaj 3, apometre, gaz conto
rizat gresie, faianță balcon închis, lavabil, preț 
1,150 mid. lei, negociabil, tel. 228540,0722/566938 
(Agenția Imobiliară Ella)
• semidecomandate, zona împăratul Traian, 
gresie, faianță, parchet, bucătărie modificată 
apometre, gaz contorizat preț 890 milioane lei, 
negociabil, tej. 228540, 0745/653531. (Agenția 
Imobiliară Ella)
• Deva, zona Gojdu, 48 mp, etaj 3, parchet 
laminat, bucătărie cu bar, forme rigips, spoturi, 
faianță bucătărie, geam la baie, preț 880 
milioane lei, negociabil. Tel. 228540,0722/566938 
(Agenția Imobiliară Ella)

• semidecomandate, zona Dacia, etaj 1, ușă 
lemn masiv, gresie, faianță nouă zugrăvit 
lavabil, parchet laminat, interfon, ocupabil 
imediat, preț 680 milioane lei, tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)

• zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 1,2 mid. 
lei, negociabil, tel. 0745/253662. (Evrika)

• zona Zamfirescu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160, 211587. (Evrika)
• decomandate, cărămidă gresie, faianță 
parchet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, 
preț 870 mii. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona bduL Decebal, et. 3, vedere spre bule
vard, 60 mp, amenajat ocupabil imediat preț 
negociabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• urgent, zonă bună, dea et. 2, 2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,500 
mid. neg, tel. 0726/826624. (Temporis)
• dea et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
• zona L Maniu, etaj intermediar, amenajat, 
contorizări, parchet gresie, faianță vedere 
deosebită Preț 1,200 mid. lei, tel 0745-666447. 
(Rubin's Home)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță, parchet merită văzut. 
Preț 770 mii. lei, tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
• zona Dada, termopan, centrală termică 
gresie, faianță lamelar. Preț 800 mii. lei, tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)
• zona liliacului, decomandate, amenajat 
recent, contorizări, parchet, ocupabil imediat 
preț 1,030 mid. lei, tel. 0745-666447. (Rubin’s 
Home)
• zona Dada, etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabil, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut Preț 660 mii. lei, tel. 
0745-666447. (Rubin’s Home)
• zona Kogălniceanu, în circuit et intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
lei. telefoane 0745-666447,0254-234401. (Rubin’S 
Home)
• zonă centrală etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 1,030 mid. lei, tel. 0745- 
666447. (Rubin’s Home)
• zonă ultracentrală vedere la cetate, modi
ficat st 65 mp, 2 balcoane, parchet nou, merită 
văzut etaj intermediar, preț 1,250 mid. lei, tel. 
0745-666447,0727-744923. (Rubin's Home)
• zona Zamfteșcu, etaj intermediar, decoman
date, bine întreținut merită văzut Preț 1 mid. lei, 
tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
• semidecomandate zona împăratul Traian, 
preț 900 milioane lei, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
• decomandate, Ubcului, gresie, faianță 
parchet lamelar, lavabil, balcon închis, preț 1,020 
mid. lei, neg.. Tel. 0723/829060, 0746/891619. 
(Eurobusiness)
• super ofertă' Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, 2 balcoane, etaj interme
diar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)

• decomandate, etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat, contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1,250 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande)

• semidecomandate, contorizări parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0720/869918 (Casa Grande)

• semidxnand ta contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, negociabil. Telefon 0722/624091. (Casa 
Grande)
• Deva, cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
• urgent, Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zonă bună în Deva, de preferință etaj inter
mediar, plata imediat tel. 0745/253662,211587. 
(Evrika)
• urgent zonă bună plata imediat tel. 215212. 
(Prima-lnvest)
• lătracental, decomandate, contorizări, ultra
central, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
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Vând ap. 3 camere (05)
• zona L Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică 
termopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil 
imediat tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bduL N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț U 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona robanți, et 2, centrală termică fără 
îmbunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, negociabil, Tel. 0723/660160,211587. 
(Evrika)
• zona Pnxyesd, et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 1,5 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• zona G. Enescu, decomandate, et. 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, tel. 0745/253662. (Evrika)

• urgent, decomandate, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro negociabil, telefon 0726/826624. 
(Temporis)
• zona piață decomandate, parter înalt, balcon 
mare închis, cu beci, vedere în 2 părți, CT, 
parchet stejar, preț 1280 mil. lei, neg., urgent tel, 
0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, decomandate, parter, de
osebit pentru spațiu comercial sau birouri, 
vedere în trei părți, contorizări, gresie, faianță 
parchet modificări la bucătărie, preț 38000 euro 
neg, telefoane 0745/302200, 0723/251498. (Fiesta 
Nora)
• zona b hi Maniu cu Decebal, decomandate, 
etaj intermediar, 2 băi, 3 balcoane, gaz 2 focuri, 
vedere deosebită, parchet stare bună ocazie 
unică liber, preț 47.000 euro, negociabil, tel. 
0723/ 251498 0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Dadă etaj 3, contorizări apă gaz, fără 
modificări, preț 720 mii. lei, negociabil, urgent 
telefoane 0788/165703, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• ultracentral, decomandate, contorizări, 
balcon închis, preț 1,250 mid. lei, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• decomandate, hol central, balcon închis cu 
termopan, contorizări, mobilă dormitor nouă 
ocupabil imediat preț 1,030 mid. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona piața, Dloc oe cărâmioă et. 1,2 naicoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, neg. 
Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă ă bloc cărămidă amenajat
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358 
(Rocan 3000)
• decomandate, zona I. Corvin, faianță 2 băi, 2 
balcoane, interfon pe scară contorizări, preț 
1,100 mid. Tei, negociabil. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• decomandate, etaj 1, zona Dorobanți, 
bucătărie 3x4, beci, parchet stejar, gresie, 
faianță frumos amenajat merită văzut, preț 
1,650 mid. lei. Tel. 228540,0745/653531. (Agenția 
Imobiliară Ella)
• semidecomandate, zona Straiului, apometre, 
gaz contorizat 2 focuri, balcon închis, gresie în 
baie, preț 750 milioane lei, negociabil. Tel. 228540, 
0745/65353L,(Agenți^lmobiliară£lla)
• decomandate, zona Minerului, Interfon, etaj 1, 
centrală termică, gresie, faianță balcon mare, 
construit, instalații sanitare și electrice noi, preț 
1,100 mid. lei, negociabil. Tel. 228540, 

0722/566938 (Agenția Imobiliară Ella)
• semidecomandate, etaj 1, str. Scărișoara, cu
CT, parchet ocupabil imediat, 26.000 euro, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• decomandate, bucătăria faianță gresie, 2 băi 
cu faianță și gresie, 2 balcoane, garaj, boxă zona 
Dallas, preț 23 miliarde lei, negociabil. Relații la 

tel. 0741/154401, 227 542 (seara). (Garant 
Consulting)
• decomandata bucătăria faianță 2 băi cu 
faianță balcon, etaj intermediar, zona Împăratul 
Traian, preț 45.000 euro, negociabil, tel. 
0741/154401,227 542. (Garant Consulting)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, balcon, hol 
central, preț 1,05 mid. lei, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• decomandata bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet, repartitoare, zona Mihai 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg., tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Dacă, decomandata et. bun, bloc cărămidă 
parchet, gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• zona Eminescu, decomandate, et 3, 2 bă, 
balcon închis, cămară debara, parchet peste 
tot gresie, faianță preț 1,450 mid. lei, tel. 215113, 
0745/159608. (Mimason)

• zona Zamfirescu, decomandate, parter, pre- 
tabil birouri, sediu firmă cabinet, preț 38.000 
euro, tel. 0745/640725. (Mimason)

• zona Gojdu, semidecomandate, et 1, bucă
tărie modificată parchet laminat, contorizări, 
preț 13 miliarde lei, telefon 0745/159608. 
(Mimason)
• zona Spitalul Județean, 2 băi, 3 balcoane, fără 
îmbunătățiri, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona L Creangă decomandate, et. 3, 2 băi, 
balcon închis, contorizări, neamenajat preț 
45.000 euro, tel. 215113. (Mimason)
• zona liceul de Muzică decomandate, parter 
înalt cu balcon închis, contorizări, gresie, faianță 
garaj, preț 1,6 mid. lei. Telefon 0745/640725. 
(Mimason)
• zona Miorița, semidecomandate, parchet 
peste tot gresie, faianță contorizări, calorifere 
noi, termopan peste tot, ușă metalică aer 
condiționat, et 4, cu țiglă preț 15 mid. lei, tel. 
0740/173103. (Mimason)

• 1 Decembrie modificat termopan, gresie, 
faianță balcon de 10 m, St 65 m. Preț 40000 euro. 
Tel. 0745666447. (Rubin’S Home)

• zonă ultracentrală parchetat total, baie și 
bucătărie cu gresie și faianță bine întreținut, 
contorizări. Preț 36.000 euro, tel.0745-666447. 
(Rubin’s Home)
• decomandata uMracenlratîmpăraiulTraian, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)

• decomaidathtatoKanMĂ l Decembre, ame
najat gresie, faianță termopan, contorizat total, 
preț 404)00 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)
• zona MnaraM, decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
• zona Dada semidecomandate, contorizări, 
parchet gresie în baie, bucătărie, ocupabil 
imediat, preț 850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
• zona L Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 

lei, negociabil. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de 
Vis)
• zonă Mitrală decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie și baie, laminat CT, balcon 
închis, ST 87 mp. preț 1380 milioane lei, nego
ciabil. Telefoane 235019,0727/707880. (Casa de 
Vis)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• în zonă bună de preferință et. intermediar, se 
oferă prețul pieței, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)
• urgent zonă centrală contorizări, gresie, 
faianță S100 mp, hol central, 2 băl, balcon, garaj 
20 mp, boxă foarte îngrijit preț 2300 mid. neg., 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• zona Protestă decomandate, balcon închis, 
hol central, 2 băi, cu centrală termică parchet 
stejar, gresie, faianță preț 1500 mid. lei, nego
ciabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zona LBacuM, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 15 mid. lei, 
neg. Tel.235208, 0724/620358 (Rocan 3000)
• zonă Mitrală, I. Creangă superamenajat la 
cheie, et 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț 55000 euro, neg. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• decomandate, zona Liliacului, 2 băi, 2 
balcoane, etaj 1, gresie, faianță apometre, gaz 
contorizat, preț 45.000 euro. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)

• decomandate, zona Gojdu, bucătărie mare, 
cămară pe balcon, gresie, faianță centrală 
termică parchet stejar, laminat în hol, sau 
schimb cu 2 camere plus diferență preț 1,600 
mid. lei, negociabil. Tel. 228540, 0722/566938. 
(Agenția Imobiliară Ella)

• zona UHaeuhii 2 băl, 2 balcoane, lavabil, 
contorizări, preț 1,450 mid. lei, tel. 224926, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• zona bdul Decebal, et4/7, neamenajat Preț 
15 mid. lei, tel. 0745666447,0740-232043. (Rubin’S 
Home)
• zona BălcoMi colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajat Preț 35000 euro, tei. 0745666447,0254- 
234401. (Rubin's Home)

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

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

• zona i, construcție de cărămidă 
living, bucătărie mobilată cameră de zi, baie, 
totul nou, lamelar, termopan, centrală termică 
instalații noi, gresie, faianță model nou, 
domnitor, SC 100 mp, curte, terasă grădină ST 
500 mp, canalizare, gaz, apă curent, stil occi
dental, preț 57.000 euro, neg. Tel. 0745/666447, 
0727/744923. (Rubin's Home)
• 3 cărare în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet, gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct, zonă centrală preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)

• zonă Mitrală 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1)

• Deva paiter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
negociabil, telefon 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• zona I ugăreni, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mid. 
lei, Tel. 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)

• Deva20M,parter+mansardă4camere,2băi. 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118000 euro, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)

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

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

Transport intern și internațional 7.5t-20t

SC PANGRAM SA produc»to»ivn 
pastelor fâinonse Monte Banat»

ANGAJEAZĂ pentru DEVA 
MANAGER DE ZONA

Cerințe:
- Coordonarea activităților de vânzare în zona «locații. 

Administrarea eficienta a bugetelor și resurselor filialei:
- Excelenta cunoaștere a mediului de afaceri:

Profil :
Experiența în vanzari - minim 2 fini;

- Experiența coordonare echipă;
Excelente abilitați de organizare, coordonare, 
planificare
Permis conducere
Studiile superioare constituie un avantaj

Candidați! interesați sunt rugați sfi trimită un CV, în atenția 
Director Vânzări Vest, panii la data de 06.07.2005.

SC PANGRAM SA
Reșița , str.Timisorii nr.4. jud. Caras Severin

Tel /Fax: 0255-210995, E-mail: personal(o)montcbanato.ro

• 3 camere, pretabilă pentru activități comer
ciale, în Sîntuhalm, curte, grădină st 500 mtf, 
apă curent electric, gaz metan, la sosea preț 
100.000 euro, tel. 223400, 0741/120722, 0724/ 
169303. (Casa Betania)
• casă p+1,4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopan, st 1206 
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 130.000 euro, neg., tel. 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
• Dm, construcție 2004, BCA, 4 camere, 
bucătărie, cămara pivniță 2 băi cu jacuzzi, 
terasă 60 mp, centrală termică nouă, garaj 
dublu, intrare separată la mansardă sc 140 mp, 
p+m, st 600 mp, merită văzută supermodemă 
preț 118000 euro, negociabil. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• 3 camere, living, bucătărie mare, curte 
grădină zonă bună Deva S 460 mp, CT 
amenajări, preț 82.000 euro, tel. 0745/367893 
(Garant Consulting)
• zona Eminescu, 2 camere, baie, bucătărie 
curte betonată grădină gaz, canalizare, ST 7a 
mp, preț 2,6 mid. lei, tel. 231212, 0740/013971 
(Garant Consulting)
• zonă cantrală P+l+M, 6 camere, 3 băi, curți 
mare, grădină 2 garaje, preț 150.000 euro, tel 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)

■ urgent, zonă ultracentrală sc 300 mp, st 8a 
mp, preț 8 mid. lei, tel, 0721/815781. (Prima 
Invest)
• * camera bucătărie, baie, gaz, apă canalizare 
garaj, curte, grădină 760 mp, preț 85.000 eurc 
tel. 0722/564004, (Prima-lnvest)
• șoknn, 3 camere, living, baie, bucătărie 
gresie, faianță contorizări, grădină st 1100 mp 
preț 35,000 euro negociabil, tel. 0742/290024 
(Prima-lnvest)

Cumpăr case vile (14)
• ki Deva sau împrejurimi, cu grădină și curți 
ofer plata Imediat, tel. 211587, 0745/253661 
(Evrika)
• urgent, cu plata imediat, casă cu grădină îi 
Deva sau Slmerla tel. 215212. (Prima-lnvest)

Vând case la țara (17)
• zona Sântuhahn, 2 corpuri de casă o earner! 
baie, bucătărie, și 2 camere, hol, cămară sere, 
ari, gaz, apă curent, preț 2 mid. lei, negociabi 
Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• zona I sit 1 cameră bucătăria cămară S 
1000 mp, curent, fântână în curte, preț 350 mi 
lei, neg Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis)

• zona Lesnic, 3 camere, bucătărie, teren, pri 
650 mii. lei, negociabil. Tel. 235019,0727/707881 
(Casa de Vis)
• zona Dobra, 2 camere, hol, cămară preiei 
pentru o altă casă preț 550 mii. lei, negociat 
Tel.235019,0724/508610. (Casa de Vis)
• zona Bălța 2 camere, cămară hol închi 
anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 mH. lei. Ti 
235019,0727/707880. (Casa de Vis)

• la 14 km de Deva ideal casă de vacanță cas 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, I 
vadă st 1 ha 500 mii. neg, 0726/82662 
(Temporis)
• la 7 km de Deva 2 corpuri, unul format dii 
baie, hol, sufragerie, dormitor; al doilea cori 
bucătărie de vară cu apă gaz, sobe teracotăi 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro ne 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• în Bohoft, construcție nouă living de 34 mi 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenaja 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziț 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, tel. 21158 
0745/253662. (Evrika)
• la 6 km de Hunedoara, zonă pitorească ba 
cu duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hr 
pivniță anexe, gaz, apă fosă septică cur 
betonată grădină St 1700 mp, renovată, pr 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)
• la 18 km de Deva zonă foarte frumoasă acer 
cu mașina 2 camere, pivniță șură anexe, curl 
renovată total, grădină 980 mp, 5 ari de grădir 
separat, camere podite, sobe de teracotă ga 
de piatră preț 420 milioane lei, negociabil. Ti 
228540,0722/566938. (Agenția Imobiliară Ella)

• la 7 km de Deva 3 camere, bucătărie, bai 
termopan, încălzire centrală parchet laminat 
4000 mp, preț 42.000 euro. Tel. 2285 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• la 30 km de Deva casă cu 3 camere, bucătăr 
parchet sobe de teracotă apă curentă anei 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/49761 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

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

• 4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, 
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, t 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
■ loc Timpi intravilan, cu suprafața totală 46 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent preț £ 
mii. lei, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția im 
biliară Nr.l)

http://www.Raufmann.ro
marsiliatransCSrdslink.ro
montcbanato.ro
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• parate de teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg., tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, 1800 mp, fs 16 m, apă, gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)

• Skneria, la DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă, gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• la 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.l)

• Intravilan, zona DN7, st 3300, fs 50 mp, apă, 
gaz, curent, toate facilitățile, preț 24 euro/mp, 
tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
• Intravilan, zona Prelungirea Vulcan, st 5200 
mp, fs 140 mp, se parcelează, preț 8euro mp, tel. 
0745-666447. (Rubin's Home)
• IntravRan, zona Prelungirea Vulcan, st 5.000 
mp, fs 150 mp, curent, gaz în apropiere, apă, 
acces la două drumuri, preț 7,5 euro mp, tel. 
0745-666447. (Rubin’s Home)

• zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• intravilan la DN 7, suprafață totală 3000 mp, fs 
48 metri, toate utilitățile, zonă comercială exce
lentă, Sîntuhalm, zona Motel Alaska. Relații la 
telefoanele 223400, 0720/387896, 0740/914688. 
(Casa Betania)
• Intravilan, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, în zonă rezidențială, toate faci
litățile, 10 parcele vândute, preț 21 euro/mp, 
neg., tel. 0740/9144688, 0724/169303, 223400. 
(Casa Betania)
• teren scos din circuitul agricol, st 7900 mp, 
front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7, în 
spatele noii fabrici de biciclete, preț 5 euro/mp, 
tel. 230221, 0740/914688, 0720/370753. (Casa 
Betania)
• Hravta, st 1500 mp, fs 25 m, apă, curent 
electric, gaz metan, Str. Depozitelor, în zona 
Fabricii de mătase, preț 40 euro/mp, neg., tele
foane 223400,0724/169303, 0740/914688. (Casa 
Betania)
• Intravilan, st 5700 mp, la DN 7, situat între 
Sîntandrei și Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
• intravilan, st 500 mp, front stradal 17 metri, 
apă, gaz metan, curent electric și canalizare, în 
zona Zăvoi, preț 20 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228.  (Casa Betania)
• intravilan, st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate și parcela, zona liceului 
Traian, preț 15 euro/mp, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
• intravilan, st 2.000 mp, front stradal 16 metri, 
apă, curent electric, gaz metan, la 5 km de Deva, 
preț 15 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
mobilat, Al. Armatei, P, contorizări, repartitoare, 
100 euro/lună, tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
decomandate, P., cu balcon, zona Caragiale, 
mobilat sau nemobilat, zugrăvit, contorizări. tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)

• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Relații la telefoanele 
235208,0721/ 985256,0721/7445W, 0724/620358.

• tRUcanîOoo^'™-'-1•

S.C. Orema Management
SRL Deva (societate 

acreditată de Ministerul Muncii 
și Mi rasterul Educației| 
organizează cursuri de 

specializare pernru insf Sori 
resurse umane. Informații la 

tel. 0722/534697, 
0723/793457.

r---------------------
GRUPUL ȘCOLAR „GRIGORE 

MOISIL" DEVA
ANUNȚĂ planul de școlarizare pentru anul 

școlar 2005/2006
Liceu seral ----------------------------------------------------

-clasa a Xl-a seral - 1 clasă: 28 de locuri
-clasa a Xl-a seral cu frecvență redusă - 1 clasă de 28 de locuri

Profil servicii „Tehnician în activități financiare și comerciale". Pentru 
aceste clase se pot înscrie candidați proveniți din seria curentă sau 
din seriile anterioare, absolvenți ai școlilor profesionale, serie curentă 
sau serii anterioare.
Elevii care provin de la alte profile și specializări precum și cei care 
provin de la școala profesională vor susține examene de diferență în 
perioada 11-16 iulie 2005.
înscrierea se va face până la data de 4 iulie, ora 12,00.

Școala postiiccalâ —■1
Face înscrieri pentru următoarele specializări:

-asistent de gestiune (economic)
-agent vamal
-asistent manager în unitate de alimentație publică
-agent turism - șhid
-maistru mecanic

Clasele funcționează în sistem autofinanțat.
Admiterea se face pe baza mediilor de absolvire și bacalaureat 
(prioritar).
înscrierea se face, în perioada 15 iulie - 30 iulie și 1 septembrie - 5 
septembrie 2005.
Alte relații la telefoanele: 0254/221280, 221206.

L A
Kaufmann
www.kaufmann.ro, offica4@kautmann.ro

• FERESTRE PRIN CARE VIITORUL SE VEDE MAI CLAR
• TÂMPLĂRIE DIN ALUMINIU PENTRU: ■SPAȚII COMERCIALE

■SPAȚII INDUSTRIALE 
■CASA TA

■ GEAM TERMOPAN CU LOW-E ȘI CU DIVERSE ORNAMENTE
• EXECUTĂM CU UTILAJE GERMANE DE ULTIMĂ GENERAȚIE: 

■UȘI ȘI FERESTRE
■VITRINE MAGAZINE

Deva, str. I. Creangă, PT 28
Tel./fax 0254/233243

• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
zonă centrală, mobilat utilat contorizări, preț 
100 euro, tel. 231212, 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
semidecomandate, contorizări, mobilat zonă 
centrală, preț 90 euro, tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)
• ofer ap. 3 camere, zona Dorobanți, amenajat 
ultramodern, utilat cu aparatură casnică 
modernă, preț 450 euro/lună, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• ofer ap. 3 camere, zona Eminescu, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică, mobilă și utilități 
ultramoderne, preț 350 euro/lună, tel, 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• Intravlan 1600 mp, fs 30 m, apă, îngrădit, gaz, 
15euro/mp, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• Intravilan, in Simeria, st 2600 mp, zona Ursu 
Negru, toate facilitățile, fs 20 m, preț 42.000 euro, 
negociabil, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

• urgent, hitravian, în Deva, st 1250 mp, fs 45m, 
zona Zăvoi, facilități apă, gaz, preț 15 euro/mp, 
negociabil, tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• urgent, intravilan, ultracentral, toate faci
litățile, apă, gaz, curent, canal, certificat de 
urbanism, preț 100 euro/mp, negociabil, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona Zăvoi, s 500 mp, preț neg., facilități. Tel. 
0726/269713,0746/891619-, (Eurobusiness)
• Intravilan, pretabll construcție bloc de 
locuințe, 2560 mp, fs 20 mp, toate facilitățile, 
zona Dorobanți, preț 24 euro/mp, tel. 
0745/640725. (Mimason)

• intravilan, zona Ceangăi, loc de casă 715 mp, 
toate facilitățile, preț 37.000 euro, tel. 
0745/640725,0740/173103. (Mimason)
• intravilan, zona Prelungirea Vulcan, loc de 
casă, 857 mp, fs 14 m, fântână pe teren, seră, 
beci, preț 540 mii. lei, tel. 0745/640728 (Mimason)
• intravilan, 1427 mp, apă, gaz, curent, 
canalizare, zona 700, fs 40 m, preț 15 euro/mp, 
tel. 0745/164633. (Mimason)
• zona Zăvoi, intravilan, ST 461 mp. Tel. 235019, 
0724/508610. (Casa de Vis)

Cumpăr teren (22)
• cumpăr imn in Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc. Tel.0745/253662,211587. (Evrika)
• urgent, 5 hectare, intravilan, la șosea. Deva 
sau împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

Vând spații comerciale (25)

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

Alte imobile (27)

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

Chirii imobile (29)

Composesoratul 
Carpinei Ponor Birtin, 

nr. 40 scoate la licitație, 
duminică, 10.07.2005, 

190 mc de fag, la 
Căminul Cultural Birtin.

• ofer pentru închiriere garsonieră, decoman
dată, complet mobilată, Duiliu Zamfirescu, preț 
110 euro/ lună Tei. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică, st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, nego
ciabil. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
• ofer garsonieră 2 camere, et 2, Dacia, mobi
lată contorizări, preț 90 euro/lună ușor nego
ciabil. Tel. 0740/173103,206003. (Mimason)
• ofer garaj, sub bloc, în zona pieței, preț 70 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason)
• ofer ap. 3 camere, decomandate, cu garaj sub 
bloc, mobilat, utilat, et. 2, zona Micul Dallas, preț 
350 euro/lună tel. 0745/253413, 206003. 
(Mimason)
• ofer ap. 3 camere, mobilat, utilat, contorizări, 
zona Marăști, preț 200 euro/lună 0745/266071. 
(Mimason)
• caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mo- 
bilat, de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ofer garsonieră mobilată aragaz, frigider, 
contorizări, zona Al. Saturn, preț 90 euro, tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• ofer ap. 2 camere, mobilat și utilat complet, 
preț 100 euro/lună tel. 0721/055313. (Prima- 
lnvest)
• ofer ap. 2 camere decomandate, centrală ter
mică proprie, geamuri termopan, complet mo
bilat și utilat cu aragaz, frigider, tv color, mașină 
de spălat automată zona I. Creangă preț 250 
euro/lună tel. 0743/103622,0720/387896. (Casa 
Betania)

• ofer apartament 2 camere, circuit, centrală 
termică proprie, complet mobilat și utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Dacia, preț 130 euro/lună 
Tel. 0724/169303,0743/103622. (Casa Betania)
• ofer spre închiriere sau vindem spațiu comer
cial, s 250 mp, zonă centrală amenajat, la cheie, 
totul nou, preț neg. Tel. 0726/523833, 0741/ 
070106. (Eurobusiness)
• oferim spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală zona depozitelor, prețuri negociabile. 
Tel. 0726/523833,0741/070106 (Eurobusiness)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, supra
față de 250 mp, totul nou, gresie, faianță ter
mopan, centrală termică pretabil pentru sediu 
firmă depozit, restaurant, preț 1800 euro, neg. 
Tel. 0741/070106,0726/523833. (Eurobusiness)

• garsonieră mobilată zona Ștrand, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• casă 3 camere, bucătărie, baie, încălzire 
centrală podele laminate, gresie, faianță ter
mopan, lavabil, confort, garaj 2 mașini, preț 500 
euro/lună tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 

Nr.l)
• ofer pentru închiriat ap.2camere, zona Dacia, 
contorizări, gresie, faianță parchet, mobilat. 
Preț 100 euro, telefon 0745-666447. (Rubin’s 
Home)
■ ofer pentru închiriat garsonieră zonă ultra
centrală contorizări, amenajată preț 90 euro, 
tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
• oferim spre închiriere garsoniere și aparta
mente, mobilate și utilate, pe diferite zone, de la 
80 euro/lună până la 300 euro pe lună Relații la 
telefoanele 0723/251498, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)

ANUNȚ
Se convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a 
Asociaților SC SALUPAN 
SRL Deva, cu sediul în Deva, 
B-dul 22 Decembrie, nr. 118, 
înregistrată la R.C. nr. 
J20/728/1998, CUI
R11209909 la sediul 
societății, pentru data de 
14.07.2005, ora 10.00, cu 
următoarea ordine de zi:
1. Majorarea capitalului 
social conform Ordinului nr. 
22/2005 al A.N.R.S.C. și al 
Legii 348/2004 (actualizată).
2. Diverse.
în cazul în care nu se 
întrunește cvorumul legal 
Adunarea se va desfășura în 
data de 18.08.2005, la 
aceeași oră, același sediu și 
cu aceeași ordine de zi.

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

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

LOCAȚII CUTII POȘTALE

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont - Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 

; Zamfirescu - B-dul Decebal.
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SIMAL EXIM

Complex Co-
mawtlal Pantral ITrarClal vSinfal

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

Mobilier de aparta
ment,
—— Mobilier de birou, 
uși PORTA -----------------
— Tapițerii, Camere de 

tineret
(24969)

PRIMĂRIA ORAȘULUI

Scoate la concurs postul de CONSILIER GR. I (inginer topograf) 
în cadrul aparatului propriu de specialitate ăl Consiliului Local al 
orașului Simeria - Compartiment Cadastru.

încadrarea este conform Legii nr. 154/1998, O.G. nr. 9/2005 
și a Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii.

Concursul va avea loc în data de 28 iulie 2005, ora 1O.OO, la 
sediul instituției.

Concursul constă în probă scrisă și interviu.
Condițiile de participare, actele necesare și bibliografia se află 

afișate la sediul instituției.
Relații suplimentare la sediul Primăriei orașului Simeria - 

Compartiment Resurse Umane, tel. 0254/260.005, int. 106.

MELINDA IMRE’X
instai I GEBO®

Pentru îmbinări perfecte!
DtttMUIMMMnKWnrMVr M4W*■»»<

Fitingurile cu îmbinare rapidă GEBO* sunt concepute pentru repararea conductelor deteriorate, 
ușurarea reparațiilor și efectuarea noilor branșări în sisteme existente.
Fi ti ngurile GEBO" pot fi folosite pe conducte din materiale diferite (țevi din oțel, țevi din plumb, cupru 
și plastice), cu sau fără filet, respectiv cu dimensiuni diferite după standardele uzuale.
Argumente în favoarea folosirii fitinguriior GEBO": ■■ . ------ . .st

1. Ușurarea lucrărilor în spații strâmte, pline cu conducte și cabluri
2. Repara rea și detensionareaconductelorsparteîn locuri sudatedincauza tensiunilor apărute din 

cauza dilatației.
3. Reparația jțmplă a conductelor îngropate în pereți
4. Fără sudură, fără filetare!!!

Ptețui f itinguritorGEBO* nu se poate și nu trebuie luate in comparație cu fitingurile obișnuite, pentru 
că prețul produseleGEBO* includ nu numai fitingul ci și otehnologie de instalației
Se găsesc pe piață mai mult de 65 de ani, sunt produse binecunoscute și adesea folosite in lucrări 
de instaiațiicontemporane.

Vă așteptăm la depozitul nostru:
TIMIȘOARA
Str. ion lonescu de la Brad nr. 29., Tel: 0256-400Z74, Fax: 0256-40077T, e-ma-l: instaltmt9metinda.ro

Continuitate în inovație!

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 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.

http://www.kaufmann.ro
mailto:offica4@kautmann.ro
almalOsmart.ro
instaltmt9metinda.ro


miercuri, 6 iulie 2005 cww

Harry nu a trișat la examen
• Cere despăgubiri. La câteva ore după ce 
NASA a reușit în premieră percutarea unei 
comete, la Moscova începea procesul inten
tat de scriitoarea Marina Bay agenției 
spațiale americane, acuzată că distruge 
echilibrul Universului cu această misiune.

Concurs 350 de bebeluși au participat in 
Shanghai la o cursă pe care a câștigat-o o 
fetiță în vârstă de 19 luni. Traseul a fost de 
7 m și l-a parcurs în 16 secunde. (Foto: epa)

Londra (MF) - Harry nu a 
trișat la examenul de absol
vire a colegiului Eton, a con
cluzionat justiția britanică, 
luni, pronunțând verdictul 
într-un proces pentru con
cediere abuzivă, intentat ins
tituției de o fostă profesoară 
a prințului.

Tribunalul de mediere a 
conflictelor de muncă de la 
Reading a stabilit că recla
manta, Sarah Forsyth, a fost 
într-adevăr concediată abuziv

Incendiu violent în Portugalia
■ S-au produs impor
tante pagube, flăcările 
afectând 20 de hectare 
de pădure, în Mafra.

Mafra (MF) - Un incendiu 
violent, intensificat de rafale 
puternice de vânt, amenința 
luni un sat și o rezervație de 
lupi iberici dintr-o pădure 
situată la circa 40 de kilo
metri nord de Lisabona, însă 
autoritățile au reușit, în cur
sul serii, să controleze focul.

Importante mijloace, mai 
mult de 400 de pompieri, 140 
de vehicule, două avioane și 
două elicoptere care trans
portau apa, au fost mobilizate

Premiat
Philadelphia - Pe lân

gă festivitățile legate de 
Ziua națională a Statelor 
Unite, luni, la Philadel
phia, a avut loc ceremo
nia prin care a fost re
cunoscută munca uma
nitară depusă de Sir 
Elton John în ajutorarea 
celor bolnavi de SIDA.

în 1992 a fost înființată 
Fundația Elton John 
AIDS. De atunci, Elton 
John s-a implicat în strân
gerea de fonduri pentru 
prevenirea și tratamentul 
celor contaminați. Artistul 
a primit Brotherly Love 
Humanitarian Award din 
mâna primarului, John F. 
Street, care 1-a numit pe 
Elton John „fiul adoptiv 
al orașului”.

După 
impact 
Pasadena (MF) - 
Cometa percutată cu 
succes, luni, de un 
proiectil lansat de 
sonda Deep Impact 
a început deja să-și 
dezvăluie secretele, 
au arătat cercetătorii 
de la agenția spațială 
americană.
La 12 ore după 
căderea proiectilului 
pe Tempel 1, NASA 
a anunțat că șocul a 
provocat două 
explozii succesive pe 
suprafața cometei. 
Acest lucru ar putea 
indica, spun 
cercetătorii, că 
proiectilul a lovit 
două materii diferite 
din compoziția 
cometei, la suprafață 
și în profunzime. 
Sonda Deep Impact 
rămasă la distanță de 
Tempel 1 este în per
fectă funcționare și 
transmite date 
prețioase la sol.

Flăcări în Mafra (Foto: EPA)

David Gilmour donează bani

În cercetare Cei trei cățeluși explorea
ză terasa din grădină, la prima tar plimbare. 

(Foto: FAN)

M Fostul membru Pink 
Floyd va dona Africii 
banii rezultați din 
creșterea vânzărilor sale.

Londra (MF) - David Gil
mour, fost membru al trupei 
Pink Floyd, reunită special 
pentru concertul Live 8 de la 
Londra, a spus că va dona A- 
fricii banii rezultați din creș
terea vânzărilor sale în urma 
Live 8 și a cerut și celorlalți 
artiști să facă același lucru.

Membrii legendarei trupe 
Pink Floyd s-au reunit special 
pentru acest concert după 
mai mult de 20 de ani. După 
prestația de sâmbătă, vânză
rile albumului best of al tru
pei, „Echoes”, au crescut cu

Are sau nu un fiu nelegitim
Monaco (MF) - Albert al II-lea de Mona

co ar trebui să anunțe public, joi, dacă este 
sau nu tatăl copilului unei însoțitoare de 
zbor, a cărui existență a fost dezvăluită în 
luna mai de revistele mondene europene.

Revistă L'Express din 4 iulie anunță că 
Albert al II-lea va recunoaște public că 
micuțul Alexandre, născut la 24 august 2003 
la Paris, este fiul său. Potrivit publicației, 
prințul ar fi decis „să-și asume respons
abilitatea și să recunoască copilul” în 
numele „convingerilor sale etice”. Albert 
urmează să fie încoronat pe 12 iulie.

Jacques Chirac se ține de glume
M Acesta a comentat pe 
seama bucătăriei brita
nice, cu câteva zile 
înainte de summit-ul G8.

Londra (MF) - Președintele 
francez Jacques Chirac a glu
mit pe seama bucătăriei bri
tanice la o întâlnire cu liderii 
din Germania și Rusia, cu 
câteva zile înainte de summit- 
ul G8 din Scoția, unde va par

de colegiul privat Eton. O altă 
plângere a profesoarei, refe
ritoare la discriminarea sexu
ală, a fost respinsă.

Forsyth a susținut că șeful 
departamentului de artă al 
colegiului a realizat proiectul 
cu care Harry a trecut exam
enul, iar ei i s-a cerut să scrie 
textul care însoțea proiectul.

Tribunalul a estimat că 
profesoara a modificat pro
bele care le-ar fi putut sus
ține.

în încercarea de a controla 
focul, ceea ce s-a dovedit difi
cil din cauza rafalelor de 
vânt. Cinci pompieri au sufe
rit arsuri în lupta cu flăcările 
care au cuprins zona pădurii 
din Mafra, iar alți opt au fost 
intoxicați de fumul gros care 
acoperea regiunea, potrivit co
mandantului Moreira Vicente.
S-a evitat evacuarea

Incendiul a afectat 20 de 
hectare de pădure în Mafra și 
a ajuns până în sațul Mal- 
veira, a declarat responsabi
lul: „Am reușit să controlăm 
complet focul, iar evacuarea 
unei case aparținând unor 
persoane în vârstă a putut fi 
evitată”, a precizat el.

O autostradă și un drum 
național au fost închise cir
culației timp de mai multe 
ore. Fumul groș putea fi sim
țit până în capitala portu- 
jgheză. Șase alte|rocare de am
ploare mai mică au fost înre
gistrate luni în centru și în 
nord, în timp ce riscul de 
incendiu este foarte ridicat în 
mai multe regiuni. Portugalia 
cunoaște o secetă fără prece
dent in ultimii 60 de ani.
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Pink Floyd: David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason și Rick 
Wright / (Foto: EPA)

1.343%, dar chitaristul David 
Gilmour spune că nu inten
ționează să păstreze banii re
zultați din succesul Live 8.

„Deși obiectivul principal a 
fost sensibilizarea opiniei pu

ticipa la un dineu oferit de 
regina Elizabeth.

„După Finlanda, Marea Bri- 
tanie este țara cu cea mai 
proastă mâncare”, ar fi spus 
Chirac la întâlnirea de la 
Kaliningrad, destul de tare 
încât să fie auzit de reporteri.

„Nu se poate avea încre
dere în popoare cu o bucă
tărie atât de proastă” și „sin
gurul lucru pe care l-au adus 
(britanicii) agriculturii euro
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blice și presarea liderilor G8, 
eu nu vreau să profit de pe 
urma concertului”, a declarat 
el într-un comunicat. „Dacă 
alți artiști vor să doneze ve
niturile suplimentare gener

pene este boala vacii nebu
ne”, ar mai fi spus Chirac, 
scrie Liberation. Comentari
ile intervin într-un moment 
tensionat dintre Franța și 
Anglia, care nu au reușit să 
se pună de acord în privința 
bugetului UE.J

Un purtător de cuvânt al 
lui Chirac a spus că aceste 
comentarii nu reflectă „tonul 
și conținutul" întâlnirii, fără 
să le nege categoric. 

ate de concert fundațiilor de 
caritate, poate că și casele de 
discuri vor putea fi convinse 
să facă un gest similar (...). 
Aceștia sunt bani care ar tre
bui folosiți pentru salvarea 
unor vieți”, a spus Gilmour.
Alegere onorabilă

Chitaristul nu este la pri
mul său gest caritabil. în 
2003, el și-a vândut casa de la 
Londra pentru trei milioane 
de lire sterline și a donat în
treaga sumă pentru constru
irea de case pentru oamenii 
străzii. Politicianul liberal
democrat Don Foster crede că 
artiștii cărora le-au crescut 
vânzările în urma concertului 
nu au decât o alegere onora
bilă.

în zona Tournai. * Jbsf 
închise țemporar iȘ|hie- 

' roâse ■ care fă
ceau legătura între mari-, 
le orașe. Inundațiile au 
distrus și zeci de case.

(Foto: EPA)
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