
Actualitate
Festivalul 
Pădurenilor

/p. 3

Actualitate
Lucian Heiuș a 
demisionat

/p. 3

Sport
Jiul - o nouă 
înfrângere

/p. 7

Panoramic

Cercetat
/p.2

Astăsl 
Sport 
/p.7 și 8
JURNAL

FONDAT 1989
APARE LA DEVA
Tel.0254/211275

Anul 16, nr. 4057

Luni
29 august 2005

12 pagini

50 bani (5000 lei vechi)

dimineața la prânz seara

Vremea se menține frumoasă și 
călduroasă, cerul va fi variabil. Medicii vor fi pedepsiți

l

Astăzi, Cuvântul liber lansează concur- 
’ sul “CL L_.. pune termopane”!

■ Legea va pedepsi 
aspru refuzul medicului 
de a trata un bolnav 
care suferă de SIDA.

Deva (M.S.) - Medicii care 
refuză să-i trateze pe bolnavii 
de SIDA și-ar putea pierde 
dreptul de practică medicală,

pedeapsa urmând să fie apli
cată atunci când persoana în 
cauză moare din cauza 
absenței asistenței medicale. 
Sancțiunea face parte dintre 
modificările legislative pe 
care deputatul conservator 
Ionica Popescu le va propune 
în cazul Legii 584/2002, refe
ritoare la prevenirea răspân

dirii maladiei SIDA și de pro
tecție a persoanelor care 
suferă de această boală.

Pe de altă parte, medicii 
care vor avea în îngrijire 
pacienți bolnavi de SIDA vor 
beneficia de facilități, între 
acestea numărându-se cele 
referitoare la achiziționarea 
de echipamente medicale de

sterilizare sau acordarea unor 
puncte în plus de către Casa 
de Asigurări.

Deputatul Partidului Con
servator a menționat că a 
primit sesizări în care erau 
semnalate cazuri de medici 
stomatologi .care au refuzat 
tratamentul bolnavilor de 
SIDA.

I

• înscrieri în Poliție. începând din această 
săptămână, în cadrul IJP Hunedoara se fac 
înscrieri pentru admiterea în școlile de 
agenți de poliție din Câmpina și Cluj- 
Napoca. Pentru acest an sunt disponibile 
1.700 de locuri dintre care 450 sunt rezer
vate persoanelor de sex feminin. (T.S.)

«yAmujjhi
S Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
® (0254)211275

yciprian Roman și colegii 
săi de scenă, cântând în spec- < 

sțî, tacolul „Sara bună, bade ■
& Ioane” la Poienița Voinii./p.3

(Foto: Loredana Ghejan) gs
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Comisie "hrănită" din sărăcie
■ CJ Hunedoara a 
aprobat revizuirea com
ponenței comisiei 
județene anti-sărăcie.

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@infamimedia.ro

Deva - Planul național anti- 
sărăcie a fost elaborat în 2002 
și urmărește realizarea unor

obiective precum eliminarea 
sărăciei extreme și a situa
țiilor de excluziune socială 
severă, absorbția sărăciei din 
rândul persoanelor active și 
a pensionarilor etc.

De punerea în aplicare la 
nivel local a respectivului 
plan se ocupă o Comisie Ju
dețeană Anti-Sărăcie și Pro
movarea Incluziunii Sociale. 
Nu știm care a fost activitatea

concretă a CASPIS-ului de la 
înființare și până acum, însă 
Guvernul a înaintat GJ un set 
de recomandări privind revi
zuirea componenței acesteia. 
După revizuire, CASPIS are o 
componență extrem de stu
foasă, fiind alcătuită din 49 de 
persoane astfel că nu se 
cunoaște cu siguranță cine se 
ocupă de „eliminarea sărăciei 
extreme” în județ!

Sărbătoare
Petroșani (I.J.) - „Zilele 

municipiului Petroșani” 
vor debuta joi, 1 septem
brie. în program este 
prevăzut și un program 
artistic al trupei de gim
nastică a GSA Petroșani, 
o paradă a portului 
popular, urmată de un 
spectacol folcloric mu
zică dance, rock și pop.

■■ Dramuri județene 
și comunale

Infrastructura județului Hunedoara

Căi rutiere 
'■ Căi ferate 

r ‘ î Dramuri naționale

Mai bine fără scoală!
■ Bursele, cornul și 
laptele nu-i conving pe 
locuitorii din Vale să-și 
dea copiii la școală.

Petroșani (I.J.) - Scăderea 
demografică și lipsa acută a 
banilor a determinat, anual, 
ca zeci de familii să nu-și mai 
dea copiii la școală. Potrivit 
Institutului Județean de Sta
tistică Hunedoara, se înre
gistrează o scădere continuă 
a populației principalelor lo
calități din Valea Jiului. 
„Abandonul școlar a cunoscut

o creștere masivă după 
disponibilizările din minerit, 
când zeci de copii nu au mai 
fost dați la școală, pentru că 
părinții acestora nu au mai 
avut bani să le asigure 
hainele și rechizitele școlare”, 
precizează Carol Schreter, 
primarul municipiului Petro
șani. în Valea Jiului mai 
multe școli generale au cunos
cut o restructurare masivă. 
Este vorba de zonele unde 
sunt concentrate familii ne
voiașe. Aici s-a redus nu
mărul de clase din cauza lip
sei elevilor.

UlaUdllllI Katrina se îndreaptă spre New Orleans, 
SUA: Ieri, acesta a atins cea mai înaltă treaptă pe scara 
Saffir - Simpson, scală care măsoară intensitatea 
cicloanelor./p.12 (Foto: epa)

mailto:daniel.iancu@infamimedia.ro
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• întâlnire. Uniunea Creștin- 
Democrată germană, condusă 
de Angela Merkel (foto) s-a 
reunit ieri într-un congres la 
Dortmund, în plină campanie 
electorală, în vederea alegeri

lor anticipate din 18 septembrie, la care au 
participat circa 1.000 de delegați, 10.000 de 
simpatizanți și 1 .©00 de jurnaliști.(MF)

• Probleme. Un Airbus A300, cu 160 de 
pasageri la bord, a fost reținut, sâgpbătă, pe 
aeroportul Charles de Gaulle din Paris. Docu
mentele avionului, care se îndrepta spre 
Antalya, nu erau complete, iar unul dintre 
pneurile acestuia era defect.

Discuții aprinse în Parlamentul irakian (Foto epa)Feribot vizat
Zamboanga (MF) - Cir

ca 30 de persoane au 
fost rănite ieri într-un 
atentat comis la bordul 
unui feribot, în sudul in
sulelor Filipine, forțele 
de securitate afirmând 
.că ataculaoartă marca 
' grupului islamist Abu 
Sayyaf, bănuit de legă
turi cu rețeaua al-Qaida, 
relatează AFP. Deflagra
ția s-a produs în parted 
din spate a feribotului 
Donna Ramona, în por
tul Lamitan de pe insu
la Basilan, în momentul 
îmbarcării pasagerilor. 
Nava se pregătea să efe- 
cuteze prima cursă de 
duminică spre portul 
vecin din Zamboanga.

Printre răniți, care 
prezintă mai ales arsuri 
de gradul trei, se numă
ră mai mulți copii, au 
precizat surse militare. 
Generalul Ferrer a refu
zat să se pronunțe asu
pra unei eventuale im
plicări în atac .a grupu
lui Abu..Șayyafij dar alJL 
oficiali din forțele de ser 
curitate au incriminat 
organizația, precizând 
că atentatul prezintă 
numeroase 
caracteristici 
ale atentatelor 
comise de 
organizație.

i

■ Textul Constituției 
irakiene a fost citit și 
semnat ieri în Parlamen
tul de la Bagdad.

Bagdad (MF) - Reuniunea 
a început cu puțin înaintea 
orei locale 15, iar .președintele 
comitetului, șeicul șiit Hu- 
mâm Hammudi, i-a invitat pe 
membrii comisiei să citească 
textul, care nu este funda
mental diferit de versiunea 
prezentată Parlamentului la 
22 august. Această versiune, 
ca și prima, vorbește despre 
un Irak „democratic, parla
mentar și federal”, Islamul 
fiind considerat „o sursă prin
cipală” a legii și nu „princi
pala sursă”, așa cum au vrut 
sunniții. în alocuțiunea pe 
care a susținut-o în deschide
re, șeicul Hammudi a afirmat

că textul „consacră în mod 
clar libertățile în conformita
te cu convențiile internațio-
nale, precum egalitatea, drep
turile femeii și drepturile cul
turale, politice și sociale”. El 
a*  apreciat că este „natural să

existe puncte de vedere dife
riți asupra Constituției”.
Nemulțumiri

Do*  negociatori sunniți au 
declarat că grupul lor parla
mentar va respinge versiunea

ției irakiene semnat ieri de 
majoritatea covâșitoare a mem
brilor comisiei de redactare.

„Vom respinge cu siguran
ță acest proiect”, a declarat 
unul dintre negociatori, în 
timp ce membrii grupului său 
parlamentar se reuniseră pgz 
tru a redacta un comunică? 
care să exprime intenția lor. 
„Va fi respins”, a asigurat un 
alt negociator sunnit, Fakhri 
al-Qaissi, adăugând că în cu
rând va fi dat publicității un 
comunicat în acest sens. Cei 
doi negociatori nu au explicat 
motivele care i-au determinat 
pe sunniți să respingă textul. 
Cele două personalități fac 
parte dintre cei 15 negociatori 
sunniți invitați să participe la 
redactarea Constituției, comi
sia fiind formată, în total, din 
71 de membri.

V

Omri Sharon

Cercetat
Ierusalim (MF) - Tri
bunalul din Tel Aviv 
l-a inculpat ieri, pe 

■ deputatul Omri Sha
ron, unul dintre fiii 
premierului Ariel Sha
ron, pentru încălca
rea legislației privind 
finanțarea campanii
lor electorale. Omri 
Sharon mai fusese 
inculpat, de către 
consilierul juridic al 
Guvernului, Mena- 
hem IVIazuz, pentru 
depunerea de măr
turii felse și fals și uz 
de fals într-un caz de 
finanțare ilegală a 
unei campanii elec
torale a tatălui său. 
Cazul datează din 

.1999, eâhd.Oh'iri 
'■ !?F'f Shfflbn’SstrârtsV"'' 

proape 1,5 milioane 
de dolari prin inter
mediul unei firme 
străine, pentru finan
țarea campaniei, care 
i-au permis tatălui 
său să ajungă la con
ducerea partidului de 
dreapta israelian.

I

*

•:

Siguri că încep negocierile
Ankara (MF) - Uniunea Europeană va în

cepe negocierile de aderare cu Ankara în 
octombrie, a declarat ministrul turc de Ex
terne, Abdullah Gul, minimalizând impor
tanța declarațiilor Franței privind necesi
tatea recunoașterii Ciprului de către Turci, 
înaintea deschiderii discuțiilor, relatează 
AFP. Abdullah Gul susține că negocierile de 
aderare la UE vor începe în octombrie. „Ne
gocierile vor începe, deoarece liderii euro
peni sunt suficient de prudenți pentru a nu 
periclita o strategie politică (...) din cauza 
unor probleme politice interne sau a unor 
probleme de ordin ipotetic”, a declarat Gul.

Percheziție
Washington (Mî*)  - A- " 

genții FBI au perchezițio
nat reședința din Statele 
Unite a vicepreședintelui 
nigerian Atiku Abuba
kar, în cadrul unei an
chete anticorupție inter
naționale.

Surse din interior au 
declarat că percheziția 
face parte dintr-o anche
tă FBI privind un acord 
în domeniul telecomuni
cațiilor, în care simt im
plicați statul nigerian și 
congresmeriul democrat 
american de Louisiana, 
William Jefferson.

Recunosc
* Autor rtățiie deita

*1

Sofia se pregătesc și le
gislativ pentru aderarea 
la Uniunea Europeană.

CâlOpONiS electorală în Egipt este în 
plină desfășurare. Aceasta este o nouă Expe
riență pentru Egipt, este pentru prima lată 
când la alegerile prezidențiale se Înscriu mai 
multe partide;(C.B.) (Foto: epa>

dificultăți
........... . fl.hJ-i!! It f.V J J

adăugat, -într-0 declarație 6- este să demonstrăm "-otărârea 
majorității parlamentare, și a Ă 
guven^ilufe ln ceea ce priveș-l 
te ÎKdcpîmtrea angajamente
lor asumate pentru intrarea 
în UE”, a adăugat el. Kalfin 
și-a exprimat temerea că este 
posibil ca autoritățile de ,1a 
Sofia să aibă dificultăți în în
cercările de a convinge Comi
sia Europeană că au reușit' 
asaneze sistemul judiciar, una 
dintre solicitările UE pentru 
aderarea Bulgariei în 2007. 
Comisia Europeană a averti
zat în repetate rânduri că 
Bulgaria are puțin timp la 
dispoziție pentru rezolvarea 
acestei probleme.

*■- •• . ’ L 2

Sofia (MF) - Ministrul bul- 
L gar de Externe, Ivailo Kalfin, 

a anunțat că Parlamentul de 
la Sofia trebuie să adopte 36 
de legi până în octombrie, când 
va fi publicat raportul de țară 
al Comisiei Europene. Cu o zi 
înainte de plecarea în prima 
sa vizită oficială la Bruxelles, 
Kalfin a precizat că adoptarea 
a 22 dintre legile importante 
pentru aderarea Bulgariei' la 
UE a fost deja amânată. El a

cordată postului național de 
radio bulgar, că, până la sfâr
șitul anului, este necesară și 
modificarea a 50 de legi.
Vizită

Premierul bulgar, Serghei 
Stanișev, va pleca astăzi la 
Bruxelles, însoțit de ministrul 
de Externe și de ministrul 
pentru Afaceri europene, Me- 
glena Kuneva. „Prima vizită 
la Bruxelles a premierului, 
ministrului de Externe și mi
nistrului pentru Afaceri euro
pene e emblematică și trans
mite un mesaj clar”, a spus 
Kalfin. „Scopul nostru comun

Rămași fără gaze naturale
■ Uzbekistanul a anulat 
ieri un contract de 
livrare de gaze către 
Kîrgîzstan.

Bișkek (MF) - Decizia a fost 
luată ca pedeapsă după trans
ferul refugiaților de lâ Andi
jan în România, a anunțat, 
ieri, societatea kirghiză de 
gaze, citată de AFP. „în data 
de 19 iulie, semnasem un a- 
cord privind livrările de gaze 
din Uzbekistan. La sfârșitul 
lunii iulie, după ce autorită
țile noastre au acceptat eva
cuarea umanitară a 439 de re- 
fugiați în România, Tașeken- 
tul a rupt acordul”, a declarat 
Kubanicebek Jusopov, vice
președintele companiei Kir- 
ghigaz, fără a preciza motive
le întârzierii anunțului.
Motive

Găzduirea provizorie în Ro
mânia a celor 439 de refugiați

uzbeci evacuați de ONU din 
Kîrgîzstan în data de 29 iulie 
a provocat nemulțumirea au
torităților uzbece, care exer
cită în continuare presiuni a- 
supra autorităților kirghize 
pentru a îi extrăda pe refugia- 
ții rămași pe teritoriul aces
tei țări. Uzbecii aflați în Kîr
gîzstan au fugit din țară în lu
na mai, după ce trupele gu
vernamentale au reprimat vi
olent manifestațiile de la An
dijan, provocând moartea a 
sute de persoane.

Vicepreședintele Kirghigaz 
a precizat că Kîrgîzstanul, ca
re depindea de Uzbekistan pen
tru livrările de gaze, a înche
iat un acord,cu Kazahstanul, 
care va începe livrările la 1 
septembrie.

Conform acordului inițial, 
Kîrgîzstanul urma să importe 
350 de milioane de metri cubi 
de gaze din Uzbekistan în 2005, 
cantitate care ar fi acoperit 
integral consumul intern.

Pi^edintele Afganistanului l-a primit ieri pe omo- 
logul său indian, la Kabul. Aceasta e prima vizită a unui7 
nreședinte indian in Afgariisfegj după 1976.(C.B.) (rwozepa) ' 1
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• Modificare. Parlamentarii Alianței D.A. 
vor depune spre dezbatere, în cursul acestei 
săptămâni, un proiect de lege referitor la 
modificarea actualei Legi a Curții 
Constituționale. Principala prevedere a aces
tui proiect se referă la eliminarea conflictului 
de interese din activitatea desfășurată de 
judecătorii Curții Constituționale. (D.l.)

județ... 
socialist

Deva (D.I.) - în opinia 
președintelui filialei 
județene a Partidului 
Popular Creștin Demo
crat (PPCD), Emil Dan
ci, unul dintre motivele 
importante ale slabei 
dezvoltări a județului 
Hunedoara din ultimii 
15 ani, îl constituie fap
tul că acesta a fost con
dus de către „socialiști”, 
indiferent de titulatura 
lor. „Din 1990 și până în 
2005, la conducerea 
județului s-au aflat doar 
socialiști, tie că a fost 
PDSR, PSD sau PD, Din 
această cauză am rămas 
în urmă din punct de 
vedere al dezvoltării
economice față de alte 
regiuni din țară. După 
cum se știe, socialiștii 
pun accent pe protecția

«
cială, mai. precis să 
a fiecăruia câte o

bucățică, și nu s-au 
: interesat de o dezvoltare 
economică durabilă”, a 
declarat recent Emil
Danci.

Lucian Heiuș
(Foto: Traian Mânu)

Demisie
Orăștie (D.I.) - Libe
ralul Lucian Heiuș a 
demisionat săptă
mâna trecută din 
funcția de consilier 
local al municipiului 
Orăștie. El a fost 
numit recent ca 
director executiv al 
Direcției Generale a 
Finanțelor Publice din 
județul Hunedoara, 
astfel încât a fost 
obligat să renunțe la 
calitatea de consilier, 
în cadrul ședinței 
Consiliului Local 
Orăștie, desfășurată 
joi, el și-a „atențio
nat" foștii colegi să 
nu rămână restanți la 
buget și săși plă
tească la timp toate 
dările către stat 
Locul lui în consiliu 
va fi luat de către 
Nicolae Suciu, primul 
pe lista de membri 
supleanți ai PNL în 
municipiul Orăștie.

Parcări cu plată la Orăștie
Orăștie (D.L) - Consiliul Local al Muni- 

cipiului Orăștie a adoptat, în ședința de 
J0" săptămâna trecută, un proiect de hotărâre 

prin care s-a stabilit amenajarea unor 
parcări cu plată, primele de acest gen, pe 
raza localității. Astfel, după aproximativ 15 
ani, șoferii care doresc să-și parcheze 
mașinile în centrul orașului, mai precis în 
zona Catedralei Ordodoxe, a Restaurantului 
Miorița și a Pieței Europa, vor trebui să 
plătească. Potrivit hotărârii aprobate de 
consilierii orăștieni, în curând va ti insti
tuită și o taxă de abonament pentru parcări. 
Prin această măsură se dorește regle
mentarea circulației în zona centrală a 
municipiului unde, cel puțin în orele de 
vârf, parcarea autoturismelor se face hao
tic, de cele mai multe ori pe trotuare.

Caricatură de Ltviu Stănilă

Marioara Murărescu

Nicolae Furdui lancu

Traian Jurchela dă autografe

Veta Biriș, ascultată CU drag de spectatori (Fotografii: Loredana Ghejan)

Festivalul 
pădurarilor

Poienița Voinil (V.R.) - A 
devenit o tradiție ca în ulti
ma duminică de august 
pădurenii să se adune pe 
Dealul Cornetului, lângă 
Poienița Voinii, la festivalul 
lor. Sărbătoarea a început 
sâmbătă seara cu spectacolul 
„Sara bună, bade Ioane”, 
prezentat ca întotdeauna de 
Marioara Murărescu, realiza
tor la TVR 1.

Cele mai tinere talente, 
„moștenitorii” au deschis 
spectacolul, urmărit cu 
interes de mulți spectatori, în 
ciuda amenințării ploii. Au

mai cântat alături de inter- 
preții hunedoreni și alți pri
eteni ai lui Drăgan, cum simt 
Veta Biriș, Nicolae Furdui 
Iancu și Traian Jurchela. 
Seara s-a încheiat cu un foc 
de tabără și artificii.

Ziua de duminică a apar
ținut mai ales formațiilor 
pădurenești, alături de care 
pe scenă au urcat și îndrăgiți 
interpreți de folclor. Pentru 
organizarea festivalului, Ma
rioara Murărescu îl aprecia 
în mod deosebit pe Ciprian 
Roman, directorul Centrului 
de creație.

C. Muntean Mariana Deac

Din grupul "Florile dorului”

"Integrare prin Arad, nu prin Fetești"
■ Autoritățile județului 
solicită sprijinul parla
mentarilor în problema 
autostrăzii Coridorul IV.

Deva (M.S.) - Vicepreședin
tele CJ, Petru Mărginean, 
solicită ca ministerul de 
resort să prezinte stadiul la 
care au ajuns negocierile 
referitoare la construcția 
autostrăzii de pe Coridorul IV 
Arad-Deva-Sibiu-București și 
previziunile pentru următoa
rea perioadă. „Autostrada 
Coridorul IV este o investiție 
de interes național, fără de

care nu se poate vorbi de o 
dezvoltare a infrastructurii 
județului Hunedoara. Cred că 
integrarea României în Uni
unea Europeană se va face 
prin partea de vest a țării, pe 
la Arad, și nu pe la Fetești. 
După 9 ani de zile de discuții 
este cazul să lăsăm vorbele și 
să trecem la fapte”, a afirmat 
vicepreședintele CJ Hune
doara, într-o conferință de 
presă la care a luat parte dep
utatul Ionica Popescu, mem
bru al PC. Parlamentarul 
hunedorean a declarat că va 
face o interpelare către mi
nistrul transporturilor, Ghe-

orghe Dobre, în ceea ce 
privește construcția auto
străzii. Solicitarea va fi făcută 
imediat după începerea ședin
țelor Camerei Deputaților, în 
această toamnă. Deputatul 
conservator s-a arătat încre-

zătoare că și alți parlamentari 
vor susține ca ministrul de 
resort să fie invitat în fața 
Camerei Deputaților pentru 
precizări ‘ referitoare la 
autostrada de pe Coridorul 
IV.

Ploile au diminuat profitul
Deva (T.S.) - Vremea nefa

vorabilă a avut un impact 
semnificativ asupra firmelor 
din județ care își desfășoară 
activitatea în domeniul con
strucțiilor.

„A fost un an deosebit de 
greu pentru constructori, 
susține loan Cernea, direc
torul unei societăți de profil 
din județ. Ploile ne-au redus 
foarte mult din timpul de 
lucru și asta a făcut ca ter
menul de predare a lucrărilor 
să fie mult întârziat. în 
același timp am fost obligați 
să devansăm celelalte lucrări. 
De aceea, ținând cont că ime
diat intrăm în perioada în

care ploile sunt fenomene 
frecvente, mă aștept ca până 
la sfârșitul anului cifra de 
afaceri a firmei să fie mai 
mică cu cel puțin 30 la sută 
comparativ cu anul trecut. 
Nici în ceea ce privește 
lucrările în județele calami
tate lucrurile nu stau foarte 
bine. Și asta deoarece, 
datorită numărului mare de 
firme existente la nivel 
național, licitațiile se câștigă 
foarte greu. Iar în ceea ce 
privește firmele hunedorene 
cifrele lor de afaceri sunt 
prea mici pentru a participa 
la licitații de acest gen”, a 
mai spus loan Cernea.

Impactul i mortale
Deva (T.S.) - în acest week

end, au avut loc două acci
dente de circulație soldate cu 
decesul a 2 persoane. Primul 
accident a avut loc în apro
pierea Motelului Alaska, de 
pe DN 7 la ieșirea din Deva, 
când o persoană a cărei iden
titate este încă necunoscută, 
a vrut să traverseze DN 7 
fiind acroșat de o Dacie 
Break. în urma impactului, 
bărbatul, în vârstă de apro
ximativ 70 de ani, a intrat în 
comă de gradul II și a murit

la Spitalul din Timișoara. Al 
doilea accident a avut loc, 
sâmbătă în jurul orei 23,30, în 
municipiul Hunedoara. Jecu 
Alexandru, în vârstă de 57 de 
ani, a trecut strada fără să se 
asigure fiind lovit de o Dacie 
având ntimărul de înmatri
culare HD 04 CDR. în urma 
impactului, hunedoreanul a 
suferit un politraumatism, 
fiind necesară transportarea 
lui la spitalul din Timișoara. 
Din nefericire, a murit în 
drum spre spital.

Petrii Mărginean Ionica Popescu

Caută $1 decupează cele 6 piese puzzle apărute în Cuvântul Liber 1h 
perioada 29 august - 3 septembrie.

LooKAs

Lipește piesele puzzle pe o coală de hârtie, 
indicând numele, adresa și numărul de telefon.
Trimite plicul prin poștă la O.P. 1 C.P. 3 Dara, MHgP 
depune-l în cutiile speciale Cuvântul Liber sau
la sediul redacției din Deva, str. 22 Decembrie . __
nr. 37 A, până în data de 7 septembrie (data 
poștei)
Participă șl tul Instalarea este indusă th premiu. 
Regulament |<W
Pot participa doar persoanele care locuiesc in v z
apartament cu maxim două camere, și cu fere- 
stre normale , dacă nu au opțiunea să 
plătească diferența sau să folosească doar ce li s-a oferit. 
Extragerea va avea loc la sediul redacpei in data de 9 septembrie. 
Numele câștigătorilor va fi publicat K paginile ziarului în data de 12 
septembrie.

CONCURS



luni, 29 august 2005 cvnmi/4

1949 - S-a născut Rkhard Gere, actor 
american.

1958 - S-a născut Michael Jackson, 
interpret american, cunoscut fa ulti
ma vreme pentru scandalul de | do- 
Mi te căra a test Implicat. îs '
1975 - A murit Theodor Constantin,

prozatOF, unul dintre cel mai cunoscuf cultivatori ari genu
lui polițist (n.2T noiembrie 1910).

1982 - A murit Ingrid Bergman, actriță americană (n.29 
august 1915, Sfod«oim; m. Londra). Filme: .Casablan
ca , Rumina de gaz’, „Notata”, „Anastasia" etc.

Calendar religios
29 august - Tăierea Capului Sf. Prooroc 

loan Botezătorul; Cuv. Teodora (Post)

Deva (S.B.) - Acest sfânt a fost mărtu
risit de Hristos că este mai presus decât toți 
cei născuți din femeie și mai mult decât 
proorocii. Capul i-a fost tăiat de Irod Antipa, 
pentru împreunarea fără de lege cu Irodia- 
da. încă dinainte de-a se naște el era 
îmbrăcat cu sfințenie și avea în sine 
sălășluită curăția. A iubit înțelepciunea, nu 
s-a îngrijit de hrană, ci, depărtat de toată 
amestecătura și vorba omenească, a locuit 
în pustie ca în cer. A petrecut cu fiarele, 
acoperit cu păr de cămilă și încins cu brâu. 
Hrana lui era ca a păsărilor. Pururea cuge
ta în Legea lui Dumnezeu și toate cele de 
jos mai mici le socotea ca fiind paza Legii 
dumnezeiești. El a trecut peste hotarele firii, 
și L-a botezat pe Hristos cel neîntinat.

Energie electrica

Jnaduta
Mao 

kwoactf

1 2°® 
da cap

Lucram 
ampla 1

Aimra
Cutețeh 

curate Mto/
.... V V T y

Dtdce ►
- Oidd1

ca 
oricare

V ■ T stau 
In oâA

Cea de 
cald

►

«Si U»w la

► T
Hduti 
. Brice

f
la hote

► y

«nara
► V Aridepe 

ffWglnH ► Etna de

On 
rteuns

caMi 
din Mauna

T w

Pac ochi 
duki...

y Cartail

A
► y

FWtle
1-MW.

tMe»

V

r Certai 
tipetHor

Muntel

►

C«amal

►
Una dalia ► t

*««1.

Ml un
PBtMMI

E w tot
PMld

T

Una duke

Petec ►
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan_____________ ___ __________________________ ____
Nu se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva.

Apă______________________________________________________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
07.00-19.00 Str. M, Emingșcu, Calea Zarandului, Piața 
Unirii, Str. 1 Decembrie, «uMk4ui, Spitalului, A. Viaicu 
(parțial), Horia (parțial), Depozitelor, N. Grigorescu, 
Griviței, G. Enescu, Progresul, T. Vladîmirescu. A. Vlahuță, 
Șt. O. Iosif, Ghe. Lazăr, Cetății, Privighetorilor, A. Ipătes- 
cu, Al. Trandafirilor, L. Blaga, împ. Traian, Dragoș-Vodă, 
Al. Armatei, I. Corvin, Zăvoi, Cart. Gojdu (parțial)

Soluția Integramel din numărul 

precedent: D - F - BIS - LIDERI 

-LA - FORT - BOX - FILM - CRI

- 00 - UDA - H - PIFAN - NEA - 

LAPIS - ML - PANA - ÎNOT - U - 

ASANATE - FG - ANA - IR - RARE 

-BEA - NATIV - SI - 0 - MUNȚI

- NETE

Dispecerat apă rece 227087
Dlsț^cerat apă caldă 2S2225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe. ■■ 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție. 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

TVR 1 PRO TV ANTENA 1

21 mart.-20 apr.
Nu ignorați micite sarcini pe care le primiți la serviciu, chiar 
dacă ele provin de te colegi nu de te șefii dv.

21 apr.-20 mai______
Trebuie să fiți prudent, chiar dacă profesional totul vi se 
pare'foarte simplu. Aveți șansa împăcării cu criticii dv per
manent.

E posibil să vi se repartizeze nd sarcini de serviciu pe care
le împliniți cu brio, 'fa^^ană cu funcție vă sprijină în 
tot ce întreprindeți.. '

21 lun.-20 Iul.

<
 Configurația astrală stimulează relațiile de colaborare, cu 

condiția echității. gu Implicare și competență câștigați pres
tigiu.

- Î1WI . J0-» -----------------------
Rutina vieții de familie se poate perturba. O vizită sau niște 
vești pot răsturna mersul obișnuit al lucrurilor.

21 aug.-20 sept.
4 A fiți politicos și corect te relațiile cu colaboratorii. Altfel vă 

faceți dușmani nedoriți. într-o situație dificilă colegii vă 
ajută.

» Veștile bune și speranțele vă aduc euforie in suflet. Poate 
L U o ZI cu bani sau cu vești despre moșteniri de familie la 

care nu vă gândeați.

21 oct.-20 nov.
2 Moralul dumneavoastră e te înălțimea unei zile interesante. 

Supravegheați-vă îndeaproape finanțele șl nu faceți chel
tuieli inutile.

21 nov.-20 dec.
Experimentați o nouă atitudine, încercând să fiți mai tal-JL 
erartt și flexibil cu ceilalți, având satisfacția unul mic @um-£ ZT 
nezeu.

Kt
21 dec.-20 lan.

730 Jurnalul TVR 
7:15 Orașele 
Q Italiei 

7:45 Euro-dtspecer 
830 Roitul
S miracolelor

930 Sănătate 
pentru toți

930 Teleshopping 
1030 Justiție

SmWtară
10:50 Telenddopedia 

(reluare)
11 >45 Interes general

(reluare) 
1335 Damon 
1335 Desene animate: Boo 
1430 Jurnalul TVR. Sport

Meteo
1430 Teleshopping 
1530 Orașele Italiei
0 (reluare) 

1530 Kronika 
16:55 Oameni de presă 

(reluare) 
1730 Nocturne

(reluare)
1830 Damon

B (reluare) 
1930 Jurnalul TVR Sport 

Meteo

2M0 OchĂri magic 
2030 Cultura eco 
2130 Adevărul despre super- 

vulcani
2230 Jeremiah 
2330 Jurnalul TVR. Sport

Meteo
2330 Agenda Festivalului și 

Sinusului Internațional 
.George Enescu*

2345 Minciuni (dramă, SUA 
Q1987) Cu: Ellen Burstyn, 

Teri Garr, Sammi Davis. 
Baibara și Bob Jackson 
duc o viață banală într-o 
casă de la marginea 
Londrei. Totul se 
schimbă brusc când la 
ușa lor bate un ofițer 
englez de contrainfor- 
mâții care le cere să-l 
lase să le folosească 
rasa ca post de obser- 

. vație.
135 Nocturne
235 Jurnalul TVR (r) 
320Bișnițari în uniformă

730 Știrile Pro TV Ce se 
întâmplă, doctore?

9:15 Tânăr șl neliniștit 
10:15 Tu ești, tu câștigi 
11:15 800 de leghe pe Ama- 

fa zoo (aventuri, coprod., 
1983, r) Cu: Daphne 
Zuniga, Tom Venea, 
Barry Bostwick, Daniel 

’ • Camino.
1330 Știrfle Pro TV 
13:45 Zâmbete Intr-o pastilă 

(r)
14:15 Albi din dragoste 

q (comedie romantică, 
SUA 1988, r) 

1630 Tânăr și neliniștit 
S Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott

1730 Știrile 
Pro TV

1745 Tu ești, tu câștigil 
Emisiune de divertis
ment

18:55 Știrile sportive 
1930 Știrile ProTV Sport 

Vremea

20:15 Trădare de-o noapte 
q (thriller, Canada, 2003)

Cu: Nicolette Sheridan, 
Andrew Jackson, 
Robert Seeliger. Donna 
Randel este foarte 
rv—iilțumiti e slujba 
jțuiui ei, Jeff, care 

presupune ca acesta să 
plece frecvent în lungi 
călătorii. Cum situația 
persistă de multă 
vreme, nemulțumirea 
oției se transformă în 
volte.

ti! a Bloc (r)
2330 Știrile Pro TV

' H3SBVreau să fiu marel 
; 23S0 Dispăruți flW urmă 
t gjCu: Anthony LaPagiia, 
• Poppy Montgomery, 

rari Jean-Bap- 
f ite, Enrique Murciano

’ "£?•>., Eric Close
L csrtntivl 
Oi Știrile Pro TV (r) 
iarRenegatul

730 Observator. Sport 
830 Dispariții (r) 

; 930 Anastasia (r)
1030 Comedia animalelor 
1030 Conans interactiv 
1230 Dtspartțfi
1330 Observator Cu Simona 

Gherghe
1345 Imperiul Regelui 

13 Maimuți (aventuri, 
SUA 2001, r)

1630 Observator Cu Andreea 
Beredeanu și Andrei 
Zaharescu

16:45 Virare a Ml cu 
q pasiune. Ce însemnă să 

trăiești? Să lupți, să 
suferi, să pierzi, să 
câștigi... Dar dragostea 
adevărate triumfă îhtot- 
rjoaijna,

1830 Anastasia Cu: Elena 
r 0 Korikova, Petr Krasilov, 

Daniel Strakhov. 1839, 
St Petersburg... Secre
te, minciuni, trădări... 
Totul se învârte în jurul 
unei crime petrecute în 
urmă cu 20 de ani. Veri
ga lipsă este

1930 Observator

2030 litiresi) teroare
u (dramă, SUA 1995) Cu: 

Donna Mills, Corbin 
Bemsen, Allison Hos- 
sadem Ken Pogue.

■ Sătulă de bătăile 
soțului, Beth Williams 
%i ia copilul și fuge.

2230 Observator 
2330 Teroare nevăzute

13 (acțiune, SUA 1998) 
Cu: Steven Seagal, 
Gallard Sartain, 
1. Q. Jones. Steven Sea
gal interpretează rolul 
doctorului Wesley 
McClaren, un fost 
Imunolog în slujba 
guvernului, ce trăiește 
m micul orășel Ennis din 

\ , Montana.
130 Concurs Interactiv 
230 Observator (r) 
338 litara sri> teroare 
H (dramă, SUA 1995, r) 

! >1391 Vlvere - A Ml cu pad- 
QUnefr)

630 A doua lună de miere
13 (Romantic, SUA 2001) 

Cu: Roma Downey 
i 730 Prietenii (Comedie, 

T3 Norvegia, 2003) 
9:15 0 puicuță fierbinte
13 (Comedie, SUA 2002) 

Cu: Rob Schneider, 
Anna Farris, Matthew 
Lawrence, Eric Christian 
Olsen, Robert Davi, 
Melora Hardin

‘ 1130 Vila trandafirilor 
(3 (Dramă, Belgia, 2002) 

Cu: Julie Delpy 
1330 Pierdu# fo America 

13 (Comedie, SUA 1985) 
Cu: Albert Brooks, 

1430 Familia Ihombeny In 
[3 Africa (Animație, SUA 

2002) Voci: Rupert 
Everett Marisa Tomei, 
Tom Kane, Lacey 
Chabert, Danielle Harris 

15:55 Nume 1h marmuiă 
13 (Dramă, Estonia, 2002) 

Cu: Priit VSigemast 
i 1730 Zâmbet de Mona Lisa 
’ 13 (Comedie, SUA 2003)

1930 Re platourile de filmare 
0Ep. 35

20)00 Acum ori niciodată 
fii (Acțiune, SUA 2003) 

Cu: Duane Martin, Mea
gan Good, Vivica A. 
Fox Michael Taliferro, 
Stacey Dash, Sticky 
Fingaz

2130 Totul despre Sdimidt 
Q (Comedie, SUA 2002) 

Cu: Jack Nicholson, 
Kathy Bates, Hope 
Davis, Dermot Mul
roney, Howard Hesse- 
man, June Squibb 

2335 Amețit de dragoste 
0 (Dramă, SUA 2002) Cu: 

Adam Sandler, Emily 
Watson, Philip Seymour 
Hoffman, Luis Guznten 

1:10 Nld pro, nld contra 
. f J (Thriller, Franța, 2003)

Cu: Marie Gillian, Vin
cent Elbaz, Simon 
Abkarian, Dimitri Stor- 
,je, Zinedine Soualem.

* . Povestea decăderii 
tinerel Caty

0730 Atenție se cântă (r) 0830 
Teleshopping 0835 Secrete 
regale (r) 0930 Minorități sub 
trei dictaturi (r) 09:30 Pofte 
bunăl (r) 1030 Tonomatul de 
vacanță 1130 Cinci minute de 
cultură 1145 Pasiuni (s) 1240 
Farmece (s) 1330 Teleshopping 
1430 Desene animate: Sagwa, 
pisica siameză 14:30 Fiica 
oceanului (s) 1530 împreună 
în Europa 1630 Zona de con
flict 1730 Rebelii (s) 1830 Mis-

I

flict 1730 Rebelii (s) 1830 Mis
tere și mituri ale secolului al 
XX-lea 1825 Zestrea românilor 
1930 Tenis. Circuitul Interna
țional de Tenis al României 
2030 Dragul de Raymond (s) 
2030 Avram lancu, un lider al 
ardelenilor 2130 Jurnalul TVR. 
Sport. Meteo 22:00 Jurnalul 
Euronews pentru România 
22:15 Minciuna fatală (thriller, 
SUA 1996) 0030 Agenția (s)

PRO EliiMB
13:00 Viața la Casa Albă (s) 
13:55 Apropo de... muzică 
1430 Batman (s) 15:00 Ver- 
dictxrimăl (s, r) 15:45 Tele
shopping 1630 Telefonul de la 
miezul nopții (s, r) 1730 ■ Re
bel fără cauză (dramă, SUA, 
1955) 1930 Surorile (s)20:00 
Xena: Prințesa războinică (s) 
22:00 Mai bine nu se poate 
(comedie, SUA, 1997) 0045 
Trăiește-ți viața (dramă, SUA 
1998)'Cu: Holly Hunter

i

15:40 Vară aventuroasă (s, 
SUA) 163512+1730 Piaza (s, 
It.) Cu: Roberto Alpi, Sergio 
Troiano, Serena Bonanno, Ro
berto Famesi, Elisabetta Coral- 
ni1730 încântare (s, It.) 1830 
Știri 18:35 Știri economice 
1845 Știri regionale 1930 Po
vești 1940 Hotelul Inimilor (s, 
It.) 20:30 Știri, meteo, sport 
2135 Glrofarul albastru 2235 
Soții de fotbaliști (s, Ang.) Cu: 
Zoe Lucker, Lalla Rouass 2330 
Luni seara 23:30 Casa culturii 
2430 Marea Carte

Vă dedicați ziua rezolvării problemelor casnice. Vă rămâne 
timp de petrecut cu persoana iuDită, fără alte rude ori 
musafiri.

Dorințele dumneavoastră nu depășesc posibilitățile. Primiți 
tm dar sau aveți o viață de cuplu burtă. Surprize p&cute 
te societate!

21 febr.-2O mart,
Pentru că știți să spuneți o vorbă 
vit vă ajută te rezolvarea unorțs

,«»ta momentul 
ne de serviciu

t

SĂ
15:00 Dragoste și putere (s) 
1630 In slujba legii (s) 16:55 
News Radio (s) Cu: Dave Foley, 
Stephen Root, Andy Dick. 
Regia: Paul Simms (s) 1730 
Cash Taxi (r) 1830 Focus. 
Sport Meteo. Cu: Cristina Țo- 
pescu 1930 Documentar 2030 
Sala de judecată (s) Cu: Joe 
Mantegna, Linda Puri, James 
Gamer, Charles Owning. Regia: 
Paul Levine 2130 Alertă med
icală (s) 2230 Cash Taxi 2230 
Trăsniți în NA.T.0.2330 Focus 
Plus. 2345 în slujba legii (s, r) 
0045 Guiness - Lumea recor
durilor 0145 Focus plus

14:15 Legături de familie (s) 
1530 Luna (s) Cu: Gaby Espino, 
Christian Meier, Ana Cristina 
Geithener, Alejandro de la 
Madrid, Julio Cesar Luna 1730 
Poveștiri adevărate 1835 Vre
mea de Acasă 18:10 Inocență 
furate. Primul episod 1930 Par
iul iubirii (s) 2030 Mama vit- 

! regă (s) Cu : Victoria Ruffo
21:00 Culoarea păcatului (s)« 

' Cu: Tais Araujo 2230 Anita (s) j
Cu: Ivonne Montero, Jorge 
Enrique Abello, Natalia Streig- 
nard, Marcelo Cezfin Elluz Per
aza, Eduardo Serrano 0030 Le
gături de familie (s. r)

I

i.

i

'NAȚIONAL
0730 Retransmisie N24 1130 
Albumul național (r) 1330 
Agenția de turisme 14:00 Jur
nalul de prânz 1430 Detectivi 
în paradis (s) 1530 Ruth Ren
dell (miniserie) 1630 Rebecca 
(s) 17:30 Naționala de bere 
1830 24 de ore Național TV 
1945 Jara Iu' Papură Vouă 
2030 Delicatessen (comedie 
neagră, Franța, 1991) 2230 
Secrete sordide (comedie, SUA 
2000) Cu: Bonnie Bedelia. Se 
întâmplă deseori ca moartea să 
fie ocazia rare aduce toți mem
brii unei familii împreună. 0030 
Naționalul de la miezul nopții

1040 Jet set 10:50 Calendar 
ecumenic 11:00 Economia în 
60 de minute (r) 1230 Tele- 
shoping 1335 Marș forțat 1430 
Teleshoplng 1435 Showbiz (s) 
1530 Teleshopping 1535 Cas- 

J cada fermecată (s, r) 1630 Ne 

priveștel 1745 Weekend la tre
cut 1830 Ediție externă 2030 
Misiune Imposibilă. Emisiune 
de Investigații șl anchete judi
ciare. 2030 Lumea în 10.000 
de minute 2130 Showbiz 2230 
Expresul de Buftea (comedie, 
România, 1978) Cu: Cora An- 
dronescu, Sebastian Papaiani 

, 0030 Ediția de noapte

5

i

ii
i
i
t

t

I

t

t

0730 Magellan. Călătorie 
științifică în jurul Pământului 
0725 Bună dimineața, Unga
ria I 07:55 Mokka (magazin) 
1030 Sodă ■ joc telefonic 1130 
Teleshop 1240 Salome (s, SUA 
1320 The Show Must Go On 
(f, SUA) 1520 Joc 1620 Cără
rile Iubirii (s, Mex.) 16:50 Ani
ta (s, SUA) 1725 Monk (s, 
Ang.) 1825 Al șaptelea cer (s, 
SUA 1930 Știri, meteo 2030 
La bine șl la teu (s, Ung.) 2ft30 
Activ (magazin) 21:10 Mr. Bean 
21:50 Tâlhari buclucași (corn. 
SUA 1997) 2335 Operațiunea 
militate Omega (Ger.) 01:20 
Bună seara, Ungaria I

4
I

îi

14:00 Realitatea de la 14:00 
1445 No Comment, Oamenii 
realității 1530 Realitatea de la 
15:00 15:15 Realitatea med
icală 1630 Realitatea de la 
16:00 1645 No Comment, 
Oamenii realității 16:50 Aliere 
1730 Realitatea de la 1730 
17:15 Audiența în rfiredt 1755. 
Infbbusiness 18:00 Realitatea 
dc la ISroO 19:00 Realitatea J

i

i

Zilei 2030 Realitatea de la 
20:00 20:15 100% 2130 Real- 

> Itatea de la 21:00 2145 Cifrele
Realltetil 2230 Jurnal 2330
Realitatea de la 23:00 23:15 45 

* de ani de comunism

I

1

t

0830-1030 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE IV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

HALLMARK
12.15 Misiune de salvare 
(dramă, coproducție, 1993) 
1430 Fiicele lui McLeod (s) 
1445 Domnișoarele de 
onoare (dramă, SUA 1989) 
1630 Prietenii (comedie, SUA 
1988)
18.15 O femeie obișnuite 
(dramâ, SUA 1990)
2030 Fiicele lui McLeod (s) 
2130 Minele regelui Solomon 
(aventuri, SUA 2004)
2245 Jordan (s)
2345 Informatorul (dramă, 
coproducție, 1997)

1400 Misterioasa moarte a 
Cleopatrei
1530 Alexandru cel Mare 
1630 Confruntări și. fiare 
vechi, Buldozere și mașini 
1730 Motociclete americane. 
Motocicleta Dixie 1
1830 Omul Ghețurilor. Pe 
urmele ucigașului .
1930 Tehnologie extremăfjT 
Oraș toțr-o piramidă
2030 Aventuri la pescuit cu 
Rex Hunt, Vlctorla/Păstrăvul 
cafeniu
2030 John Wilson șl un safari 
cu undița, Uganda
2130 Apocallpse ale anti
chității, Decăderea civilizației 
Maya
22.00 Retușat cu bisturiul, 
Totul în famine
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• Ajutor. O nouă delegație a ortacilor din 
Valea Jiului, condusă de Marian Holban, 
vicepreședinte al LSMVJ a plecat ieri către 
Bacău cu un nou transport pentru sinistrați. 
Ajutorul financiar donat de minerii de la 
Paroșeni se ridică de această dată la 80 de 
milioane de lei. (I.J.)

• Control. Inspectorii de la SCIR Sibiu au 
constatat că la telescaunul din Parâng există 
porțiuni ale podelei executate din două 
bucăți ce ar putea prezenta un risc pentru 
utilizatorii instalației și a atenționat soci
etatea Gospodărie Prest Corn, deținătoarea 
telescaunului să-și remedieze defecțiunea 
până la verificarea din luna septembrie. (I.J.)

Certificat
Deva (I.J.) - Noile re

glementări în materie 
de securitate alimentară 
stabilesc amenzi dras
tice pentru abaterea de 
la normele sanitar-vete- 
rinare. Una dintre con
travenții o constituie ne- 
identificarea și neînre- 
gistrarea animalelor 
crescute în apartamente. 
Acestea trebuie să aibă 
un certificat în care să 
se treaca numele, rasa, 
vaccinurile efectuate, 
bolile avute, tratamentul 
etc. în cazul în care 
stăpânul animalului nu 
poate prezenta la control 
.acest document, el va 
trebui să plătească o 
amendă cuprinsă între 
1000 și 2000 de lei RON.

Legea pedepsește și 
chinuirea, părăsirea sau 
creșterea în condiții 
improprii a animalelor. 
Amenzile stabilite prin 
lege pentru cei care 
încalcă aceste prevederi 
simt cuprinse între 1000 
și 10.000 de lei RON.

„Igen" 
la sfat
București (IJ.) - Mai 
sunt doar câteva zile 
până când un nou i
proiect va intra în 
vizorul Senatului. Este 1
vorba despre proiec- j
tul care vizează per- i
soanele aparținând i
minorităților j
naționale care vor i
putea să-și.exprime 
consimțământul în 
limba maternă la 
încheierea căsătoriei, i
în fața ofițerului stării 
civile. O altă I
prevedere stabilește î
că organizațiile și 
asociațiile cetățenilor 
minoritari au dreptul 
de a înființa, organi
za și asigura :
funcționarea 
unităților și i
instituțiilor de i
învățământ particu- î 
lare în limba 
maternă, care pot i
beneficia de subvenții 
din bugetul de stat j
sau bugetele locale. ș
Comisia juridică va 
avea o dezbatere de 
mediere asupra 
proiectului de lege 
privind statutul 
minorităților cu i
Comisia pentru drep
turile omului, în ve
derea întocmirii unui i 
raport comun.

’ MII de oameni 
■' de toate vârstele 
| au vizitat

I BUS A380 Con- 
I struction” din 
| Hamburg, Germa- 
I hia. Expoziția are 
I loc cu ocazia 
I zilelor aviației 
I pentru familie.
| Organizatorii 
I așteaptă peste
■ 100.000 de vizita-
■ tori. în hale au
■ permisiunea să
” intre gratuit doar 
b membrii condu- 
ț cerii și invitații 
j speciali. în cen- 
B trul expoziției 
| tronează cel mai 
p mare avion de

- u ' f

■ 1

■■■ . rv: * . .țS'1
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Obligații ecologice în Vale
■ Primarii din Vale 
sunt obligați să aleagă 
finanțarea pentru groa
pa ecologică.

Ina Jurcone__________________
lna.jurcone@infomifnedia.ro

Petroșani - Angajamentul 
de mediu al județului Hune
doara prevede realizarea a 
patru stații de sortare și 
transfer a gunoaielor, ceea ce 
va reduce costurile de trans
port spre deponeurile ecolo
gice prevăzute a fi construite. 
Potrivit prefectului, în județ 
nu s-a realizat de peste zece 
ani nimic pentru rezolvarea 
problemelor ecologice și tre
buie construite două gropi de 
gunoi ecologice.

„După Deva, care ar asigu
ra preluarea și prelucrarea 
deșeurilor din partea centrală

și de nord a județului trebuie 
să avem în vedere Valea Jiu
lui, pentru colectarea și 
sortarea deșeurilor din 
această zonă”, a declarat pre
fectul.

în acest sens, primarii din 
cele șase orașe ale Văii au 
fost atenționați de Cristian 
Vladu și au două variante de 
accesare a fondurilor: acce
sarea de sume din fondul de 
coeziune, după integrarea 
României în UE și consti
tuirea de parteneriate public- 
privat, cu bani din sectorul 
privat.
Făcute de mântuială

Gropile de gunoi existente 
în momentul de față în Vale 
nu întrunesc condiții minime 
cerute de legislația euro
peană. “Bugetul local nu 
suportă o astfel de investiție. 
Trebuie să obținem bani din

fonduri europene”, declară 
Carol Schreter, primarul 
municipiului Petroșani.
Potrivit primarului, gropile

l

existente acum în Vale au 
fost permanent amendate de 
inspectorii de mediu pentru 
deficiențe grave.

Ministrul educației din Filipine a decis 
să elimine diferențele dintre copii și a pus 
la dispoziția doritorilor un camion în care 
există un laborator ambulant dotat cu zeci 
de calculatoare. (Foto: epaj

Alocație familială complementară

Dolarul australian 
Dolarul canadian 
Francul elvețian 
Coroana cehă 
Coroana daneză ■ 
Hra egipteană 
Euro
Lira sterlină_______
Forintul maghiar 
Yenul japonez 
Leul moldovenesc 
Zlotuipolonez 
Coroana suedeză 
Lira turcească noua

RON
2,1673
2,4005
2,2665
0,1179
0,4705
0,4943
3,5086
5,1442 

0,014267 
0,025944 ~

Gramul de aur

0,2286
0,8666
0J759 
2,0?61 ■

2,8522sua
401446

■ Hunedorenii cu veni
turi mici au dreptul la 
o alocație familială 
complementară.

Ina Jurcone__________________
lna.jurcone@lnforfnfnedia.ro

Deva - Alocația este vala
bilă încă de la începutul anu
lui trecut. Alocația poate fi 
obținută de la Serviciul Pu
blic de Asistență Socială 
respectând următorii pași 
juridici: completarea unui for
mular tip cerere, de la 
primăria de domiciliu, ur
mată de anexarea tuturor 
documentelor doveditoare, 
pentru fiecare categorie de 
venituri (salarii, pensii, alo

cații, burse). După 15 zile de 
la înregistrarea cererii, ser
viciul public de asistență 
socială va efectua o anchetă, 
urmând ca, în termen de 5 
zile de la efectuarea anchetei, 
să fie comunicat rezultatul 
final.

Pentru un răspuns pozitiv, 
banii sunt trimiși, pe baza 
unui mandat poștal, începând 
cu luna următoare înregis
trării cererii. Condițiile pe 
care trebuie să le îndepli

nească o familie pentru a 
putea primi alocația familială 
complementară sunt
următoarele: familia să aibă 
în creștere unul sau mai 
mulți copii, de până la 18 ani, 
aflați în întreținerea părin
ților. Dacă sunt de vârstă 
școlară, copiii trebuie să 
frecventeze o formă de în-vă- 
țământ organizată, potrivit 
legii; venitul mediu net pe 
membru de familie să fie sub 
1.500.000 de lei.

(’
- 300.000 de lei pentru familiile cu un singur copil
- 350.000 de lei pentru familiile cu doi copii
- 400.000 de lei pentru cele cu 4 copii
- 450.000 de lei pentru familiile cu 4 sau mai mulți copii
= majorare cu 25% în funcție de categorie

Pensii
Petroșani (I.J.) - La 

începutul anului, în 
Valea Jiului, pensia me
die pentru limita de 
vârstă era de 402 RON, 
cu aproape 60 RON, mai 
mare decât pensia medie 
pe județul Hunedoara. 
Pensiile foștilor mineri 
situează Valea Jiului pe 
locul 3 pe țară în ceea ce 
privește pensia medie 
pentru limita de vârstă. 
După recalculările din 
acest an, în .august 2005, 
pensia medie a crescut și 
în Vale cu aproape 40 
RON, ajungând în pre
zent la 440 RON. Anul 
trecut, în Valea Jiului au 
fost pensionate 2.028 de 
persoane.

Hunedorenii trăiesc mai mult
Deva (I.J.) - Potrivit ulti

melor statistici realizate de 
IJS Hunedoara, în perioada 
1996-2003 speranța de viață a 
hunedorenilor a crescut cu 
2,2 ani pentru bărbați și cu 
1,8 ani pentru femei. Astfel, 
în perioada 2001-2003, sper
anța de viață la naștere a fost, 
în medie, de 71 de ani - 67,4 
ani pentru bărbați și 74,8 ani 
pentru femei. în mediul 
urban speranța de viață este 
mai mare atât pentru femei 
cât și pentru bărbați.

Pentru femeile din mediul 
rural speranța de viață la 
naștere este de 74,14 ani, iar

pentru cele din mediul urban 
de 75,42 de ani. Pentru 
bărbații din mediul urban 
speranța de viață este de 68,24 
ani, iar pentru cei din medi
ul rural de 66,41 ani.

Din cauza valorii înalte a 
ratei mortalității infantile, 
speranța de viață la 1 an este 
mai mare decât la naștere - 
71,3 ani, comparativ cu 71 
ani.

în aceeași perioadă, rata 
mortalității, potrivit aceleiași 
surse, a avut o evoluție des
cendentă, de la 22,3 decese la 
1.000 de născuți-vii în 1996, la 
16,7 decese în 2003.

Guvernul 
indonezian a 
decis li
mitarea 
importurilor 
de petrol 
într-un efort 
dramatic de 
stopare a 
căderii 
monedei 
naționale, 
care a avut 
loc la 
începutul 
acestei luni.

(Foto: EPA)

I
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• Clasa I. Se pot înscrie copiii care împli
nesc 6 ani până la data începerii anului șco
lar, precum și cei care împlinesc vârsta 
respectivă până la sfârșitul anului calendaris
tic. înscrierea acestora poate fi amânată cu 
un an doar la cererea scrisă a părinților, 
tutorilor sau susținătorilor legali.(S.B.)

• Gratuități. Elevii defavorizați din clasele I- 
X, învățământ de stat, vor beneficia de 
pachete de rechizite, oferite gratuit de MEC. 
Intr-o primă etapă vor fi distribuite, în toate 
județele, un număr de 920 de astfel de 
pachete. Numărul va fi completat după înce
perea școlii, când inspectoratele școlare vor 
transmite situațiile exacte din școli.(S.B.)

• Ajutor. Burse sociale se acordă: elevilor 
orfani de ambii părinți; dacă venitul mediu 
net pe membru de familie nu depășește 
50% din salariul minim net pe economie și 
pentru motive medicale. Acordarea burselor 
pe motive medicale se face cu avizul 
medicului abilitat, numai după efectuarea 
unor anchete sociale. (L.L.)

vânzările pentru începerea anului școlar.
(Foto: Tralan Mânu)

nmu uou&n scomuhe^
____T_______ ■. S_____ .

Caiete 5000 - 42000 lei
Caiete pentru clasa 1 5000 lei
Cârti de colorat 15000 - 80000 lei
Bloc de desen 20000 - 45000 lei
Mape 20000 - 60000 lei
Trusă qeometrică 25000 - 60000 tei
Penare 25000 - 60000 tei
Penar cu rechizite 250000 - 400000 lei
Stilou 20000 - 200000 tei
Pensule 3000 - 15000 tei
Acuarele 15000 - 50000 lei
Ghiozdane 130000 600000 tei

In clasa I, un ' 
elev nu poate 
face față 
exigențelor dacă 
nu are un 
Abecedar (100.000- 
160.000 lei), o 
numărătoare din 
plastic (30.000 
lei), rigle (10.000 
lei bucata), caiete 
pentru abilități 
practice (60.000- 
150.000 lei), pre
cum și hârtie 
creponată (22.000 
lei Setul). Și toate 
acestea sunt în 
plus pe lângă alte 
caiete, rechizite, 
uniformă, 
încălțăminte 
etc...
• (Foto: Traian Mânu)

ț 1

Trei milioane pentru un elev
■ Disponibilizații din 
Vale nu-și mai trimit 
copiii la școală din 
cauza costurilor mari.

Iha Jurcohe_______________
ina JurcDneeinfornHnedia.ro

Petroșani - Cele două săp
tămâni până la începerea 
noului an școlar sunt un efort 
financiar uriaș pentru mine
rii care-și trimit copiii la 
școală. Pentru clasa I, efortul 
lor este de aproape un salariu 
minim pe economie. Caiete de 
scriere și matematică se 
găsesc iu prețuri între 4.500 
șl 9.00Diâe lei, dar mai trebui? 
bldc de desen, creioane co
lorate, carioci, acuarele, pen

sule și plastilină. Prețurile 
variază între 11.000 blocul de 
desen și 22.000 cariocile. Cea 
mai ieftină copertă pentru 
caiet costă 10.000 de lei, iar 
pentru carte 15.000 de lei. 
Pentru ca școlarul să aibă tot 
ce-i trebuie în prima zi de 
școală mai are nevoie de 
penar, creioane, ascuțitoare și 
stilou. Fiecare în parte are 
«ețuri ce var. & între 20 și 

.000 de leipSRl mai ieftin 
ghiozdan costă peste 100.000 
de lei. Pentru că orele de edu
cație fizică sunt nelipsite, 
părintele mai scoate din buzu
nar un milion pentru trening, 
pantofi jjp sport ajjîn$jBă- 

’ mititea dt zi-eu £R?Da^Pla 
școală se impune uniformă, 
aceasta costă 500.000 de lei,

pentru băieți, și 150.000 de lei 
șorțulețul pentru fete.

Parcă nu ar fi de ajuns, 
părinții trebuie să ia în cal 
cui faptul că școlile nu-și mai 
permit să asigure manuale și 
de aceea trebuie să-și pre

gătească sume de rezervă pen
tru acestea. Din cauza acestui 
efort financiar colosal, având 
în vedere faptul că familiile 
de mineri au mai mulți copii, 
foarte mulți renunță la 
școală. .

Elevii din Valea Jiului au renunțat de mult să poarte uniformă

Nu peste tot. Oferta 
rechizitelor școlare 

este foarte bogată și 
supermarketurile fac 
în această toamnă o 
concurență destul de 
bună librăriilor 
pentru că în general 
prețurile de la super
market sunt mai 
mici. Totul depinde 
de noi.
Viorica, 
Deva

Nu am început să 
facem cumpără

turile pentru înce
perea școlii, dar din 
ce am văzut, prețurile 
simt acceptabile. 
Oricum, librăriile s-au 
aprovizionat foarte 
bine pentru acest 
început de an școlar 
și avem de unde 
alege.
Viorel Chiba, 
Deva

Sunt foarte scumpe.
Comparativ cu 

veniturile pe care le 
au românii, cheltu
ielile pentru 
cumpărarea 
rechizitelor necesare 
pentru un întreg an 
școlar pot depăși cu 
ușurință un milion de 
lei, ceea ce mi se pare 
foarte mult.
Irina, 
Deva

Nu am cumpărat 
nimic din ce este 

necesar pentru 
începerea noului an 
școlar. Trebuie să ne 
înarmăm cu multă 
răbdare și să mergem 
prin toate magazinele 
ce comercializează 
rechizite. Doar așa 
putem alege cel mai 
bun preț.
Ecaterina, 
Deva

Destul de mari, dar 
trebuie să le 

cumpărăm la 
prețurile pieței. Oferta 
este destul de bogată 
și trebuie să avem 
timp liber pentru a 
colinda prin toate 
magazinele care co
mercializează rechi
zite și să alegem cel 
mai bun preț.
Elena, 
Deva

Oferta de rechizite școlare este variată Un ghiozdan poate ajunge la 600 de mii de lei Uniforma a devenit amintire Caietele ajung la 200.000 lei

JurcDneeinfornHnedia.ro


CUVÂW o nouă înfrângere
SPORT

• Arbitraj apreciat. La sfârșitul meciului 
dintre U Craiova și FC Caracal, craiovenii au 
apreciat drept bun arbitrajul prestat de

^Cristina lonescu, singurul arbitru divizionar A 
Triin Județul Hunedoara. Singura nemulțumire 

a acestora era cea privind culorile echipa
mentului arbitrului, care erau prea 
asemănătoare cu cele ale adversarului. (V.N.)

• Achiziții. „Veți vedea că, dacă îi vom 
aduce pe Iulian Tameș și pe Lazăr de la 
Oradea, echipa va putea juca și la un alt ni
vel" - a declarat la Constanța antrenorul Jiu
lui Petroșani, lonuț Chirilă. El a declarat că 
pentru a evita retrogradarea, în această 
ediție, minerii trebuie să se bată cu alte cinci 
șase formații. (V.N.)

Deva (V.N.) - Rezultate etapa a IV-a: vineri: Farul - Jiul 1- 
0; sâmbătă: CFR Cluj - FC Argeș 2-2; Gloria - FC Național 
0-2; Sportul - FC Vaslui 3-0; FCM Bacău - Pandurii Tg'. Jiu 
1-0. Partidele Poli lași - Dinamo, Steaua - Oțelul, Rapid -
Poli s-au încheiat după închiderea ediției. 
Clasamentul 
1. Farul Constanta

CFRCluj
. JR FC Arq$

9. Poli Timișoara

5. FCM Bacău
6. Dinamo

16; Randurii »

2. FC Național
3. Sportul
4. Steaua

1-8

2-4

4 V. 0 4 1-7

7 3 1___ 0 2 1-4

Etapaai z-a, 9-11 septembrie: PoH lași - Farul; Dinamo - 
FW^acău; Răndurit Steaua; Oțelul - Rapid; Poli
TiAfeg|%,- Gloria; FG ^țtarial - CF££jk 

SiimHE Vaslui - Ji

10. Gloria Bistrița
11. Raptd 3 1 . ,-l 1 2-2

■ "Am jucat cu cea 
mai bună echipă din 
România la ora actu
ală, Farul Constanța".

Constanța (V.N.) - în primul 
meci al etapei a IV-a al 
Diviziei A la fotbal, Farul 
Constanța a învins Jiul cu 
scorul de 1-0, ceea ce face ca, 
după patru meciuri jucate, 
„minerii” să se aleagă cu un 
singur punct. Golul a venit în 
minutul 27 și a fost marcat de 
Guriță la o bâlbâială a 
apărătorilor Jiului. Scorul 
putea fi mai mare, dar se pare 
că, după victoria cu Dinamo, 
constănțenii nu au forțat prea 
tare. Păcat că Jiul nu a arătat 
prea multe în acest meci, în 
multe momente jucătorii din 
Vale complăcându-se într-un 
joc de Divizia B.

Partida nu a fost lipsită' de 
evenimente. în minutul 35, pe 
stadion a avut loc o altercație 
între jandarmi și un grup de 
suporteri constănțeni din 
„Aria Ultra”, iar cu 2 minute 
înaintea finalului primei 
reprize, Kalai l-a lovit pe 
Guriță și i-a spart capul, con- 
stănțeanul revenind de la ves
tiare cu un pansament cu ca
re a evoluat până la sfârșitul 
partidei. La finalul partidei,

Spre finalul partidei. Jiul a avut șansa egalării

antrenorul Jiului, lonuț Chi
rilă a declarat că „am jucat 
cu cea mai bună echipă din 
România la ora actuală. Am 
venit la Constanța să încer
căm să jucăm în fața unei for
mații în care relațiile de joc 
simt la nivel foarte bun. M-a 
mulțumit jocul, nu și rezul
tatul. Victoria obținută de 
Farul este incontestabilă. „Mi 
se pare foarte greu să 
câștigăm titlul, dar putem să 
ne atingem obiectivul prin 
câștigarea Cupei României - 
a declarat Petre Grigoraș, 
antrenorul constănțean.

Stadion „Gheorghe Hagi"; spectatori: 3000
Golul a fost marcat în minutul 27, de Mihai Guriță. Acesta a primit un balon 
de la Florin Lungu, la marginea careului de 16 metri, l-a protejat, aflându- 
se cu spatele la poartă, și, ajuns la aproximativ zece metri de aceasta, a 
șutat, din întoarcere, cu piciorul stâng.
Farul: Curcă , Farmache, I. Barbu, Șchiopu, Pașcovici , I. Apostol, Todo- 
ran (20. L. Florea '80), Lungu, Senin (10. Cristocea ’46) , Guriță, T. 
Moldovan (7. L. Mihai '46). Antrenor: Petre Grigoraș.
Jiul: C. Mulțescu , Bădoiu, C. Dinu, Mihart, . Kalai (10. M. Voicu ’85) - 
C. Petre, A. Ilin, Ionică (15. Al. Dedu 79), Perenyi, Pâdeșan, CI. Drăgan 
(11. Dulcea '78). Antrenor: lonuț Chirilă.
Cart, roșu: Lungu '90+1. Galbene: Pașcovici '75/Perenyi 74, Bădoiu 77. 
Arbitri: Vasile Bratu (central), Adrian Vidări, Florin Buzărnescu (asistenți) și 
Sorin Burloiu (rezervă). Observatori au fost Doru Neagu și loan Igna.

Rezultatele etapei a 2-a, sâmbătă, 27 august: Ind. Sîrmei
C.Turzii - CS Corvinul Deva 2 - 2 ; Liberty Salonta - FC 
UTA Arad 0 - 0 ; Gaz Metan Mediaș - Minerul Lupeni 1 - 
1; FC Bihor Oradea - Apulum Alba-lulia 3 - 0 ; FCM Reșița 
- Gloria II Bistrița 0 - 0 ; Armătura Zalău - Universitatea 
Cluj 0 - 3 ; Unirea Dej - Unirea Sânnicolau-Mare 5 - 0; 

~^£)limpia Satu-Mare - CFR Timișoara 0 - 1 . ________

terii FC CIP Deva sunt așteptați, azi, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor 
participa la prezentarea lotului schipei favorite și la partida din cadrul Tro-

Supor
pentru a _ 
feului Cetății în care vicecampioana națională va primi replica campioanei Moldovei, 
Camelot Chișinău. Intrarea publicului este liberă. (Foto: Traian Mânu)

A recuperat*  
un punct

Hunedoara (V.N.) -
Sân 1 tă-, la Cîmpa Tur- 
zii, Corvinul a reușit să 
recupereze un punct din 
cele pierdute pe teren 
propriu în prima etapă a 
Campionatului Diviziei 
B3. Corvinul a condus cu 

■ 1-0, i^-^olnl
lui'/Ambruș în min. 46. 
Gazdele au egalat în 
min. 50 prin Șagău și au 
luat conducerea în mi
nutul 50, prin Mîțiu. 
Egalitatea pe tabela de 
marcaj s-a stabilit în 
min. 75, prin golul mar-, 
cat de Pepenar.

Industria Sârmei CâmpiaTurzIi - Olimpia Satu-Mare; CSDe- 
va - Liberty Oradea; FC UTA Arad - Gaz Metan Mediaș; 
Minerul Lupeni - FC Bihor Oradea; Apulum Alba-lulia - 
Tricotaje Ineu; Gloria Bistriță II - Armătura Zalău; U. Cluj - 
Unirea Dej;Unirea Sânnicolău-Mare - CFR Timișoara.

^Clasamentul
1. FC Bihor Oradea 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Universitatea Cluj 2 2 0 0 5 - 1 6
3. CFR Timișoara 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Minerul Lupeni 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Gaz metan Mediaș 2 1. 1 0 2 - 1 4
6. Unirea Del 2 1 0 1 6 - 2 3
7. CS Corvinul Deva 2 0 2 0 4-4 2
8. Industria 2 0 2 0 3 - 3 2
9. FC UTA Arad 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Olimpia SatuM 2 0 1 1 2 - 3 1
11. FCM Reșița 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Liberty Salonta 2 0 1 1 0-2 1
13. Armătura Zalău 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Gloria II Bistrița 2 0 1 1 0 - 4 1
15. Unirea Sânnicolau 2 0 1 1 0 - 5 1
16. Apulum Alba 2 0 0 2 0-4 0
Etapa a 3-a, 3 septembrie:

Trei medalii pentru România
București (V.N.) - La Cam

pionatele Mondiale de kaiac- 
canoe, care s-au încheiat ieri 
la Zagreb, România a obținut 
trei medalii - una de aur, prin 
echipajul de canoe-4-500 m 
(Loredan Popa, Silviu Simion- 
cencu, Florin Popescu și Iosif 
Chirilă) și două de argint, 
prin echipajele de kaiac-4 
feminin - 1000 m (Florica 
Vulpeș, Mariana Ciobanu, 
Alina Platon și Lidia Talpă) 
și cel de canoe-4-1000 m (Petre 
Condrat, Florin Mironcic, 
Constantin Popa și Loredan 
Popa). Duminică după-ami- 
ază, în probele disputate pe

distanța de 200 m, cele două 
echipaje românești calificate 
în finale nu au reușit decât 
clasări modeste - locul 6, pen
tru canoe-4 și locul 9, pentru 
kaiac-4 feminin.

Câștigătorii medaliei de 
aur, cronometrați cu timpul 
de un minut, 30 de secunde și 
602 miimi, i-au devansat pe 
bielorușii Dzimitri Rab- 
chanka, Dzmitri Vaitsișkin, 
Kanstantsin Șcharbak și Aii- 
aksandr Vauchetski (1:31,298) 
și polonezii Andrzej Jeziers- 
ki, Michal Sliwinski, Michal 
Gajownik și Adam Ginter 
(1:31,916).

RECLAMA

(2.269 tei vechi)

Abonamente
Localitatea

Telefon (opțional)

Cf

■'r

5,9 lei (59.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.269 lei vechi)
16.9 lei (169.000 lei vechi) preț/ziar ab. 21 bani (2.1Ș6 lei vechi)
31.9 lei (319.000 lei vechi) preț/ziar ab. 20 bani (2.045 lei vechi)
59.9 lei (599.000 lei vechi) preț/ziar ab. 19 bani (1.920 lei vechi)

1 lună 
3 luni 
6 luni 
12 luni

Pret/ziar pentru abonament lunar

22 bani
Pret/ziar pentru abonament anual

19 tani

CUM TE ABONEZI?

u abonamentuu abonamentu

acum! CUVAN

(1.920 lei vechi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești

IliJîVMR cel mai complet supliment 
de televiziune.

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

Decupează și completează talonul.
Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 
trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, G.P. 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

Numele

Prenumele

CUVAN

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada
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• Locul șase. Sportiva Alina .Militase a ocu
pat locul șase în proba de săritură în 
lungime din cadrul reuniunii de atletism de 
la Bruxelles, a cincea și penultima etapă de 
Golden League a sezonului. Militaru a sărit 
6,11 m.(MF)

• Transfer. Clubul Borussia Monchenglad- 
bach a anunțat că l-a achiziționat pe atacan
tul brazilian Kahe, de la formația Ponte Pre
ta. în vârstă de 23 de ani, Carlos Eduardo 
de Souza Floresta „Kahe" a semnat un con
tract pentru trei sezoane, valoarea transferu
lui nefiind precizată.(MF)

Echipajul Poloniei, cu Wojciech îyszynski, Michal Sliwinski, Andrzej Jezierski și Michal Gajownik (Foto: epa)

Locul trei la kaiac-canoe

Meciurile din Zona Europa din preliminariile Cupei Mon
diale 2006 se vor disputa pe 3 septembrie.

pnnmai ««.tunaHI» «
rjJ i >/a j j J y j ii v-y y

Grupa 1

w y .«w w • y y V «Vw-y V - -

Andorra - Finlanda Andorra la Vella - ora 17.00
Armenia - Olanda ' Erevan - ora 20:00
România - Cehia Constanța - ora 21.00
Grupa 2
Georgia - Ucraina Tbiliss - ora 19:15
Turcia - Danemarca Istanbul - ora 21:00
Albania - Kazahstan Tirana - ora 21:00
Grupa 3
Estonia - Letonia Tallinn - ora 18:00
Rusia - Liechtenstein Moscova - ora 18.00
Portugalia - Luxemburg Faro - ora 23:15
Grupa 4
Elveția - Israel Basel - ora 18:30

f Franța - Insulele Feroe < Lens - ora 22:00
Grupa 5
Republica Moldova - Belarus Chișinău - ora 19:00
Scoția - Italia Glasgow - ora 19:30
Slovenia - Norvegia Celje - ora 21:45
Grupa 6
Irlanda de Nord - Azerbaidjan Belfast - ora 17:00
Tara Galilor - Anglia Cardiff - ora 17:00
Polonia - Austria fhorzow - era 21:30
Grupa 7
Bosnia Herțeqov na - Belgia Zenlw-ora 21:00
Serbia-Munteneqru - Lituania Belgrad - ora 21:30
Grupa 8
Suedia - Bulgaria, Stockholm - oră. 18:18.
Islanda - Croația -eia
Ungaria - Malta Debresen - cm 21

■ România a obținut 
două medalii de argint 
la Campionatele Mon
diale de kaiac-canoe.

Zagreb (MF) - Echipajul 
masculin de canoe 4 și cel 
feminin de kaiac 4 reprezen
tând țara noastră a cucerit 
sâmbătă la Zagreb două suc
cese importante. Echipajul 
masculin de canoe 4, format 
din Constantin Popa, Loredan 
Popa, Florin Mironcic și 
Petre Condrat, a ocupat locul 
doi în finala probei de 1.000 
de metri, fiind cronometrat

Liverpool a luat și Supercupa

Loeb,învingător în Germania
Trier (MF) - Pilotul francez Sebastien 

Loeb a câștigat Raliul Germaniei, a 11-a 
etapă a Campionatului Mondial de Raliuri, 
încheiat ieri, la Trier. Loeb (Citroen Xsara) 
i-a devansat pe coechipierul său, belgianul 
Francois Duval și pe finlandezul Marcus 
Gronholm (Peugeot 307).

Supă 11 din cele 16 etape ale CM, în clasa
mentul general conduce Sebastien Loeb, cu 
93 de puncte, urmat de Marcus Gronholm, 
61 de puncte, și de norvegianul Petter Sol
berg, cu 55 de puncte. Sebastien Loeb ar 
putea deveni campion mondial pentru al 
doilea sezon consecutiv în următoarea etapă 
a CM, Raliul Marii Britanii, în cazul în care 
va câștiga cursa, iar Marcus Gronholm nu 
va termina în primele șapte locuri sau dacă 

>•- se va clasa pe locul doi, iar Petter Solberg 
nu câștigă și Gronholm nu se clasează în 
primii nouă concurenți.

■ Englezii au obținut 
trofeul după ce au 
învins pe ȚSKA Mosco
va cu scorul de 3 - 1.

Monte Carlo (MF) - Tehni
cianul Rafael Benitez a de
clarat, vineri seară, după ce 
echipa Liverpool a câștigat 
Supercupa Europei, că este 
foarte mulțumit de situația în 
care se află și a precizat că 
fotbaliștii săi au controlat’ 
jocul în meciul cu ȚSKA Mos
cova și au avut mai multe 
ocazii decât adversarii.

„A fost dificil, dar am făcut 
ceea ce trebuia făcut. Am 
controlat jocul și am avut mai 
multe ocazii decât cealaltă 
echipă. Am făcut o singură 
greșeală, în urma căreia am
primit un gol. Sunt foarte

Collina, doar în Serie B

Loeb, lider mondial la raliuri (Foto: epa)

Roma (MF) - Arbitrul Pier
luigi Collina nu va mai putea 
conduce la centru meciuri din 
prima ligă italiană, ci doar 
din Serie B, ca urmare a 
deciziei sale de a nu renunța 
la un contract de spon
sorizare. în prezent, Collina 
este sponsorizat de o com
panie care susține și gruparea 
AC Milan. Președintele Comi
siei Centrale a Arbitrilor, Tul- 
lio Lanese, a anunțat, într-un 
comunicat, că acordul de 
sponsorizare al lui Collina 

Pierluigi Collina, un arbitru de clasă

cu timpul de trei minute, 17 
secunde și 863 de miimi. Pe 
locul întâi s-a clasat echipajul 
Poloniei, format din Wojciech 
Tyszyhski, Michal Sliwinski, 
Andrzej Jezierski și Michal 
Gajownik, cronometrat cu 
3:17.407, în timp ce poziția a 
treia a revenit echipajului 
german Robert Nuck, Stefan 
Holtz, Thomas Luck, Stephan 
Breuing (3:20.479).

Echipajul românesc de 
kaiac 4 feminin, format din 
Florica Vulpeș, Mariana 
Ciobanu, Lidia Talpă și Alina 
Platon, a sosit al doilea în 
finala probei de 1.000 m, fiind 

mulțumit de situația în care 
mă aflu”, a spus Benitez.

Antrenorul spaniol a pre
cizat că l-a introdus pe teren 
în minutul 79 pe Djibril Cisse 
deoarece a considerat că tre
buia că situațiăde pOabela 
de marcaj să se schimbe.

în momentul în care Cisse 
a intrat pe teren, ȚSKA 
Moscova conducea cu scorul 
de 1 - 0. „Djibril a marcat un 
gol important și ar trebui să 
fie fericit”, â spus Benitez, 
făcând referire la reușita din 
minutul 82 a lui Cisse,
Au jucat bine

Tehnicianul echipei ȚSKA 
Moscova, Valeri Gazzaev, con
sideră că echipa sa a avut o 
evoluție bună în finala Super- 
cupei Europei, deși nu a re
ușit să învingă.

este incompatibil cu calitatea 
acestuia de arbitru în Serie 
A. Deși în acest an a ajuns la 
vârsta limită pentru re
tragerea arbitrilor italieni, 
Federația Italiană de Fotbal 
(FIGC) i-a permis lui Collina 
să mai arbitreze încă un 
sezon, ținând cont de repu
tația sa excelentă și de faptul 
că a câștigat de șase ori titlul 
de cel mai bun arbitru din 
lume.

El va putea astfel să arbi
treze până pe 30 iunie 2006. 

cronometrat cu trei minute, 
21 de secunde și 889 de mii- 
mi. Medaliile de aur au fost 
câștigate de echipajul ungar 
Timea Paksy, Szilvia Szabo, 
Erzsebet Viski, Kinga Bota 
(3:20.701), locul trei revenind 
Germaniei (Birgiț Fischer, 
Maren Knebel, Judith Hor- 
mann, Carolin Leonhardt), cp 
timpul de trei minute, 21 de 
secunde și 901 miimi
Doar locul cinci

în finala probei masculine 
de 1.000 m, echipajul de kaiac 
2 al României, format din 
Ionuț Anghel și Marian Sevi-

Englezii, fericiți pentru trofeul câștigat (Foto: EPA)

Argint la Mondialele de tir
Munchen (MF) - Sporti

vul român Alin Moldo- 
veanu a câștigat, sâmbătă, 
medalia de argint în proba 
de carabină 10 metri din 
cadrul finalei Cupei Mon
diale la tir, ce s-a des
fășurat la Munchen. Spor
tivul român a obținut 697,8 
puncte, fiind devansat de 
rusul Denis Sokolov (698,9 
puncte), care $i-a adjudecat

Pavel - Murray, la US Open
București (MF) - Tenis- 

manul român Andrei Pavel îl 
va întâlni pe britanicul Andy 
Murray, jucător venit din 
calificări, în primul tur la US 
Open, ultimul turneu de 
Grand Slam al sezonului, pro
gramat în perioada 29 august 
- 11 septembrie. în cazul în 
care se va califica în turul 
următor, Pavel îl va întâlni 
pe învingătorul partidei din
tre spaniolul Juan Carlos Fer
rero, cap de serie numărul 20, 
și francezul Arnaud Clement, 
venit din calificări. în primul 
tur la US Open, Victor Hănes- 
cu va juca în compania span

ci, a ocupat locul cinci, cu 
timpul de trei minute, 19 
secunde și 838 miimi. Medali
ile de aur au fost câștigate de 
Ungaria (Roland Kokeny- 
/Gabor Kucsera), cu timpul 
de trei minute, 18 secunde, 
692 miimi.

Echipajul de canoe 2 mas
culin, Florin Popescu/Iosif 
Chirilă, a ocupat locul cinci 
în finala probei de 1.000 m, cu 
timpul de trei minute, 40 de 
secunde, 282 miimi. Prima 
poziție a revenit Germaniei 
(Christian Gille/Tomasz Wv.; 
lenzek), cu trei minute, 37, 
secunde, 048 miimi.

medalia de aur. Pe locul 
trei s-a clasat americanul 
Ryan Tanoue (697,4 puncte). 
La finala Cupei Mondiale la 
tir au participat cei mai 
buni opt specialiști la tir de 
la fiecare categorie olim
pică, atât la feminin, cât și 
la masculin, după dispu
tarea a patru etape din ca
drul Cupei Mondiale, la ca
re s-au adăugat doi invitați.

iolului Albert Montanes. ur
mând ca, în caz de calificare, 
să-l întâlnească în faza ur
mătoare pe câștigătorul par
tidei dintre belgianul Olivier 
Rochus, favoritul numărul 27, 
și cehul Robin Vik, jucător 
venit de asemenea din cali
ficări. Celălalt român prezer.. 
pe tabloul principal la US 
Open, Răzvan Sabău va juca 
în primul tur cu americanul 
Andre Agassi, cap de serie 
numărul 7. în cazul unei ca
lificări în turul secund, Sabău 
va juca în compania învin
gătorului din partida Mardy 
Fish (SUA) - Ivo Karlovic (Croația).
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Vând ap. 1 cameră (01)
•ornat cMi în Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

Vând garsoniere (19)
■ rind ganMțtat 2 camere parchet laminat, 
baie, gresie, faianță, contorizări, apă, gaz, repar
titoare, preț 550 mii. lei.Tel. 0745/356077
• vM garsonieră 2 carnete, et 1, bl. 4, Dacia,
multiple îmbunătățiri, preț 59.000 RON. Tel. 
228109, după ora 16.00. ’

• zona Dada, parter, gresie, faianță, instalații 
sanitare noi, apometre, repartitoare, lavabil, 390 
mii. lei negociabil. Nu sunt agent Tel.

24/779543. .
•zona ProaouL dec., et 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută, mobilată, tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)
• ama Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2,0'iipabile imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587 (Evrika)
• dea, complot mobilată, geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745.411449. (Agenția imobiliară Nr.l)
• zona Gojdu, garsonieră dublă, semidecoman- 
date, parchet, gresie, faianță, contorizări, preț 
68.000 RON, tel. 0723-251498,232809,0788-165702. 
(Fiesta Nora)
• zona DecebaL decomandată, contorizări, apă, 
gaz, repartitoare, parchet de stejar, termopane, 
balcon închis, baie mare, debara, ocupabilă 
imediat preț 79.000 RON, neg., tel. 0723/251498, 
232808. (Fiesta Nora)
• zonă undi dă, parter, bun pentru spațiu comer
cial sau birouri, semidecomandate, contorizări, 
preț 66.000 RON, tel. 0745-302200,232808,0788- 
165703. (Fiesta Nora)
• garsonieră te Deva, parter transformat în 
spațiu comercial, centrală termică, modificări 
interioare, preț 62.000 RON, tel 0723 251498, 
232809,0788165702. (Fiesta Nora)
• ama Mneitu, bloc de cărămidă nou, etaj 4, 
decomandate, 54 mp, 2 camere cu posibilitate 
de mansardare, centrală termică, parchet 
gresie, faianță, bucătărie mare, preț 95 000 RON 
tel. 0745 302200, 232808, 0788 165703. (Fiesta 
Nora)
• lagent, ama Miorița, dec., bucătărie tip bar, 
parter, preț 600 mii, nea tel. 0740/173103,206003. 
(Mimason)
• ama Gojdu, dec, amenajată la cheie, contor- 
izată, liberă, 30 mp, preț 650 mii, neg, tel. 
0745/640725. (Mimason)
•ama PoBtia Jud, 42 mp, dec., et 3, preț 870 mii, 

0740/173103. (Mimason)
- dma AL Crișului, sdea, et 2, balcon închis, preț 
475 mii, tel. 0745/159608. (Mimason)
• corf. 1, dec., suprafața peste 35 mp, et inter
mediar, ocupabilă imediat bl. 15, zona Artima, 
tel. 0741/154.401, 227.542 seara. (Garant 
Consulting)
• lagantama Decebal, dec., et intermediar, 
dec, balcon, amenajări, contorizări (apometre, 
gaz 2 focuri, repartitoare), preț 80.000 ron, tel. 
0740.013971. (Garant Consulting)
•ama Pfața Centrală dec., balcon, et interme
diar, preț 68.000 ron, tel. 0740.013.971. (Garant 
Consulting)
•agnbțl «te35 mp, ocupabilă imediat, zona 
Bdu-l Decebal, tel. 0741/154.401,227542 seara. 
(Garant Consulting)
•zona Zamtascu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 mil.lei. 2352080721/985256. (Rocan 3000) 
•am M. Eminescu, dec., amenajată, et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•am Dada, bloc cărămidă et 1, dec., contori
zări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•gâzi , dea, mobilată balcon închis, etl,
700 mil. lei. '23521 0721/744514. (Rocan 3000) 

•om MMșfl, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 

.3000)
<att tzcapțkmalăl Decomandate, geamuri 

.rmopan, gresie, faianță parchet, balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comandă preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
•Den, cartier Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•dueomindate, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Telefoane 0722/624091. (Casa 
Grande)
•ete| ț decomandată proaspăt zugrăvită baie 
amenajată contorizări, Bălcescu Nou. Preț 
68.000 RON, neg. Tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (Casa Betania)
•el 3, zugrăvită contorizări, balcon, ocupabilă 
Imediat Mărăști. Preț 63.000Ron, neg. Tel. 
223400, 0720/387896, 0740/914688 (Casa
Betania)
• 2 camera, semidea, parchet baie cu 
gresle+faianță, bloc de cărămidă totul contor
izat, zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 
0721-965256. (Rocan 3000)
• am Dorotarțl, dec., modificată 
(cameră+living), repartitoare, parchet, gresie, 
faianță contorizări, etaj 1, preț 850 mii, tel. 
235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec, modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208; 0724-620358 
(Rocan 3000)
■ zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet, 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208; 0724420358 (Rocan 3000)
• mgmt, ST=52 mp, parter, f balcon, gresie, 
faianță parchet 82000 RON. Tel. 218693,0745- 
398767,0727/B97467. (Alfa)
• lignit ST=35 mp,, parter, baie, bucătărie, 
balcon închis, centrală termică faianță gresie, 
parchet 23900 euro, tel. 218693,0745/398767, 
0727/887467. (Alfa)
• ««mt ST=30 mp, et 1, baie, balcon, acoperiș, 
48000 RON. Tel. 218693.0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)
• zona Dada, dec, modificat gresie, faianță 
contorizat ST. 30 mp. Preț 470 mii. neg. Tel. 
0741301548 0254234401 (Rubin’S Home).
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• zona Gojdu, SD, amenajată etl, balcon închis, 
contorizat total. Preț 485 mii. neg. Tel. 
0741301548 234401 (Rubin’s Home).
• zonă bznă Hunedoara, et 1, preț 199 mii, neg, 
tel. 0721/839624. (Partener-Hunedoara)
• Deva, MKRO15, Str. Mihai Eminescu, parter, 
27 mp. Preț: 430 mii. ROL negociabil. Tel.0746 225 
726; 0254 213 050. (Casa Majestic)
• Om, GARĂ, Str. luliu Maniu, parter. Preț: 850 
mii. ROL negociabil. Tel. 0746 225 726; 0254 213 
050. (Casa Majestic)

Cumpâr garsoniere (20)
•In Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)

Vând ap. 2 camere (03)
• contat 1, Pol-M3-Ap. 8 Et I, preț un miliard 
una sută lei negociabil. Tel. 223336.
■ decomandate, Bvfng, balcon închis, parchet 
laminat gresie, faianță modem, 56 mp, zona Lili
acului, Deva, preț 1 mid. lei negociabil. Tel. 
0745/266071.
• et t Al. Moților, bloc cărămidă parchet, 
gresie, faianță modificări interioare, 34 mp, preț 
negociabil, nu sunt agent Tel. 227698, 
0742/564654.
• vând urgent apartament 2 camere în Simeria, 
zonă centrală parchet bucătărie mare, balcon 
închis, baie modernă centrală termică preț 750 
mii. Tel. 07201/505771,0723/686162.
• vtad regent apartament 2 camere zonă
centrală et I, semidecomandate, fără 
îmbunătățiri. Tel. 224296, 0788/361782,
0720/747359, preț 75.000 RON.
• zonă centrală decomandate, et 3, centrală 
termică parchet faianță gresie și uși schim
bate, preț 120000 RON. Tel. 223541.
• idtacentiaL decomandat*,  ST-56 mp, etaj 
intermediar, lavabil. Preț 980 milioane nego
ciabil. Tel. 0721/815781. (Pnma Invest)
• zona Astoria, dea, contorizări, parchet gresie, 
faianță ușă metalică, balcon închis, 54 mp, preț 
870 mit neg, tel. 0742/019418 (Prima Invest)
• zona Dada, 3 ap. pe motiv de emigrare, et 1-2- 
3, ocupabile imediat cochete, contorizări, preț 
19.500-18500-17.500 euro, tel. 0721/815781. 
(Prima Invest)
• regent Dada, et. 2, balcon închis, parchet 
contorizări, apă gaz 2 focuri, preț 720 mii, neg, 
tel. 0745/640725,206003. (Mimason)
•In Mkro 15, în turnuri, dec, parchet laminat 
gresie, faianță balcon închis, tavane false, 
spoturi, contorizat, liber, preț 550 mii, tel. 
0740/173103,206003. (Mimason)
• zona AL Jiului, circuit parchet faianță stare 
bună cărămidă 700 mii, neg, tel. 
206003.(Mimason)
• AL sdea, 2 holuri, baie amenajată

orizar «ti, 620 mii., tel. 164633, 215113. 
(Mimason)
• zona KogăHceanu, circuit et 3, liber, preț 950 
mii, tel. 0745/159608 215113. (Mimason)
• ama B-dul IDecembrie, et 3, contorizări, 
neamenajat liber, preț 1 mid, neg., tel. 
0745/640725. (Mimason)
•zona Bălcescu, etaj intermediar, apometre, gaz 
contorizat repartitoare, parchet fără modificări, 
preț 74 000 RON, tel. 0723 251498 232808 0788 
165702 (Fiesta Nora)
• ama Emtoocu, etaj intermediar, decoman
date, bucătărie modificată parchet gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat reparitoars, 
ocupabil imediat preț 67 000 RON. tel. 0788 
165703,232888 0745 302200. (Fiesta Nora)
• ama L Corvin, decomandate, 54 mp, amenajat 
și modificat deosebit contorizări, preț 28 500 
euro, tel. 0745 302200,232808 0788165703. (Fiesta 
Nora)
• zona, pty centrală bloc de cărămidă 50 mp, 
etaj 2, decomandat balcon tip lojă apometre, 
gaz 2 focuri, parchet ocupabil imediat preț 
110.000 RON, tel. 0788/165703, 232808 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• ama btocufl*  Mintiei, etaj intermediar, deco
mandat 60 mp, balcon mare, parchet gresie, 
faianță contorizări, repartitoare de căldură 
boxă la' subsol. Preț 145.000 RON, tel. 
0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)» zum 
Mcra 15, etaj intermediar, decomandat, cu 
modificări și îmbunătățiri, preț 14900 euro, tel. 
0723/251498,232808 0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Dada, circuit balcon închis, parchet 
gresie, faianță apometre, gaz 2 focuri, preț 
78000 RON,tel. 0723/251498 232808 0788/165702. 
(Fiesta Nora)
•zona AL Armatei, superamenaiat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208 0721/985258 (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mii, neg. Teii 235208 0721/985258 (Rocan 
3000)
•zooAcmMălmpăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208 0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazta zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)
•zona Mm 15, etaj Intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•ztmăcantrală I- Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat, preț nea Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
• amonalat fatață gresie, balcon, ocupabil 
imediat bdu-l Dacia, preț 76.000 RON, tel. 
0741/154401,227942 seara. (Garant Consulting)
• lagant, rana Dacia, amenajat modem, 
contorizări, et intermediar, preț 60.000 ron, tel. 
0741/154.401,227942 seara. (Garant Consulting)
• zona Bălceecu, et intermediar, balcon, st 48 
mp, contorizări, preț 70.000 ron, tel. 0740/013.971. 
(Garant Consulting)
• zona CEC, dea, 2 balcoane, modificări, hol 
central, contorizări, apometre, gaz, 2 focuri 
repartitoare, amenajări modeme, mobilă de 
bucătărie nouă preț 110,000 ron, tel. 
0740/013371. (Garant Consulting)
• Dada,2holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786378 (Agenția 
imobiliară Nr.l)
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• ZamBrescu. 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 30300 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•decomandate, Mng, bucătărie, superame- 
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
eta Preț L150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
•Aleea Crișteu, semidea, et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță termopan, balcon închis. Preț 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• etl, parchet, balcon, bloc de cărămidă
contorizări, ocupabil imediat Gojdu. Preț 
85.000RON. Tel. 223400, 0724/169303,
0742/005228 (Casa Betania)
• dea, centrală termică proprie, gresie, faianță 
modernă parchet Liliacului. Preț 105.000 RON, 
neg. Tel. 223400, 0742/005228. 0724/169303. 
(Casa Betania)
■ dec, bloc de cărămidă balcon mare, bucătărie
modificată contorizări, scară cu interfan, vedere 
spre oraș, Minerului. Preț 74.000 RON, neg. Tel. 
223400, 0740/914688, 0720/387896. (Casa
Betania)
• arcuit, bloc de cărămidă balcon, contorizări, 
gresie, faianță parchet Bulevardul Dacia Preț 
85.000 RON, neg. Tel. 223408 0740/914688 
0720/387896. (Casa Betania)
•zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut, ocupabil în 
timp scurt, vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg, telefon 0745/253662. (Evrika) 

•zona Zamfirescu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandate, cărămidă gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
■ zona brki Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• zona Mfcra, semidec., modificat, faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț520 mii. tel. 
235208 0724-620358 (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, et 1, preț 1,050 mid., tel. 235208; 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• zona L Maniu, etaj intermediar, amenajat 
contorizat, parchet gresie, faianță vedere 
deosebită Preț 1,200 mid. neg. Tel. 0745666447, 
234401 (Rubin’s Home).
•zonaBălcescu,etaj intermediar, gresie, faianță 
parchet, merită văzut Preț 770 mii. neg. Tel. 
0741301548 234401 (Rubin’s Home).
• zona Dada, termopan, centrală termică 
gresie, faianță lamelar. Preț 800 mii. neg. Tel. 
0745666447,234401 (Rubin’s Home).
•zona UaaduL dea amenajat recent, contor
izat parchet ocupabil imediat Preț 1,030 mid., 
Tel.0745666447,234401 (Rubin’s Home).
• zoi 8. dec, etaj 2, hol central, gresie, 
faianță ier, contorizat total, merită văzut 
Preț 1 mid. nea Tel. 0741301548 234401(Rubin's 
Home).
• zona KogăHcoanu, în circuit et intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid 
■TeL 0745666447,02542344Ol(Rubin's Home).
• zona Dada, în circuit ușă metalică gresie, 
faianță noi, balcon închis, Preț800 mii. nea, Tel. 
0741301548 234401 (Rubin’s Home).
• zona idbaconbaiă vedere fa cetai modificat 
st 65 mp, 2 balcoane, parchet merită văzut etaj 
intermediar, Preț 1,1 mid. neg. Tel. 0741301548 
234401 (Rubin’s Home).
• zona Gojdu, etaj intermediar, dea, bine 
întreținut merită văzut Preț 1,050 mid., Tel. 
0741301548 234401(Rubin's Home).
• zona Teilor, sdea, amenajat gresie, faianță 
parchet merită văzut, Preț 650 mii., Tel. 
0741301548 234401(Rubin’s Home).
• zona Udat dec, et 6, amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid, neg, tel. 0726/523833. (Eurobusi
ness)
• zona Ua Auto, et 2, dea, 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1050 mid, neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona IxL Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg, tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
•aptr otetăl Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, două balcoane, etaj inter
mediar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
■decomandate, etaj 1,2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1050 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande) 
•eenddecomendatA contorizări, parchet cără
midă zona AL Romanilor, preț 570 milioane lei, 
nea Telefon 0720/869918 (Casa Grande) 
remideconiendate, contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, nea Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 

■Dara, 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)
• urgent, ST=52 mp, et 4, modificat termopan, 
boxă ultrafinisat centrală termică acoperiș, 
serpentină 110000 RON, Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urpenL et 4, centrală termică amenajat stil 
occidental, 1 baie, balcon, aer condiționat 40000 
euro. Tel. 218693, 0745/398767, 0727/897467. 
(AHa)
• ugent ST=40 mp, parter, baie, parchet 80000
RON, Telefoane 218693, 0745/398767,
0727/897467. (Alfa)
• iigent et 2,1 bale, balcon închis, amenalat 
25500 euro. Tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

Societate franceză, înființată la Deva, activând 
în domeniul industriei auto, caută:

A) Responsabil de producție, având bune cunoștințe și experiență 
relevantă despre producția de serie mare. De formație inginer 
mecanic, vorbitor de limba engleză, bune cunoștințe despre orga
nizarea muncii, optimizarea procedeelor de fabricație, controlul 
calității, calității planning-ului, gestiunea personalului |>roductiv.
B) Technician de calitate, cu o bună experiență iri domeniul auto, 
de formație desenator industrial, domeniul mecanic, cunoscător 
al informaticii în mod indispensabil.
C) Desenator Catia V5 sau Ml O Proinjenir; bune cunoștințe de 
limba engleză.
D) Programator industrial vorbitor de limba engleză.
E) Asistentă direcție, cunoscătoare a limbilor engleză și franceză la 
perfecție, prezență plăcută, diplomată, cu bune noțiuni din dome
niul comercial.

CV și scrisoare de motivare pe adresa SPRINT SERVICE, Bd. I. Maniu, 
nr. 425-431, sector 6, București, sau la tel. 021.493 63 44, sau e-mail 
frederic.jolyaeastaffairs.com: nu se dau relații prin telefon.
Interviul va avea loc la Deva, în urma convocării, la sfârșitul lunii 
septembrie. (Z899sj
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• zona MS-Hunedoara, sdea, parchet gresie, 
faianță et intermediar, preț 530 mit nea, tel. 
0745/093073. (Partener-Hunedoara)
•zona M6, parter, preț 160 mii, tel. 0721/839624. 
(Partener-Hunedoara)
• zona Corvfri, Hunedoara, dea, 800 mii, neg, tel. 
0727/191703. (Partener-Hunedoara)
•Deva, Str. 22 Decembrie, et 8 decomandate. 
Preț: 1100 000 000 ROL negociabil. Tel. 0746 225 
726; 0254 213 050. (Casa Majestic)
• Deva, Sir. Mihai Viteazul, et 4, decomandate. 
Preț: 45 500 Eur negoCiabiL Tel. 0746 225 726; 0254 
213 050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
•zonă bute, în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662.211587. (Evrika) 
• legeni, in Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212. (Prima Invest)

Vând ap. 3 camere (05)
• Buanțti, zona 13 Septembrie, sau schimb cu 
apartament Deva+drferență Tel. 0744/334951.
• dea, hol central mare, AL Păcii, et 2, 
contorizări, modificat îmbunătățiri, merită 
văzut preț 39.000 euro. Tel. 213244 sau 
0741/154394.
• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 98 mp, 
et. 1, zonă centrală preț 1310 mid. lei, neg Tel. 
228615.
• zona L Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bai, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bduL N. Bălcescu, et 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Dorobanți, et 2 centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)
• zona Proipesid, et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 15 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona a 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, telefoane 0745/253662. (Evrika)
• zona ProyesuL dea, ușă metalică apometre, 
gaz contonzat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et 2, preț 1550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona G. Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet 1 baie, apometre, gaz contorizat 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorabaițt etaj intermediar, decoman
date, 110 mp, apometre, gaz 2 focuri, reparti
toare, parchet stejar, gresie, faianță 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, preț 150 000 RON, 0723 251498, 
232809,0788165702 (Fiesta Nora)
• zona <L Creangă ultrcentral, decomandat 
balcon mare, parchet geamuri și uși schimbate, 
contrizări, gaz 2 focuri, liber, preț.145.000 RON, 
neg., tel. 0745/302200, 0723/251498, 232809. 
(Fiesta Nora)
• zooa Carpați, decomandate, balcon, boxă 
contorizări, parchet fără modificări, preț 150 000 
RON, tel. 0745 302200,232808,0788165703. (Fiesta 
Nora)
• ama MlnenduL etaj intermediar, balcon 
închis, termopan, centrală termică parchet 
gresie, faianță, preț94.000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj 2 decomandate, vedere în 2 
părți, contorizări, parchet gresie, faianță preț 
145 000 RON, tel. 0788165703,232808,0745 302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Gojdto parter, decomandate, centrală 
termică modificări interioare, parchet stare 
bună vedere în douăpărți, preț 145 000 RON, tel. 
0723 251498,232808,0745 302200. (Fiesta Nora)
• zonă centrată l. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1/ miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• nlec, bucătăria baie, balcon, contorizări, et. 
intermediar, zona Gojdu, preț 32500 euro, nea 
tel. 0741/154.401, 227542 seara. (Garant 
Consulting)
• zona ProgresuL dea, hol central, balcon, 
amenajări modeme, modificări, at, preț 41.000 
euro, tel. 0740/013371. (Garant Consulting)
• zona MăriML et 1, dea, 2 băi, 2 balcoane, ct 
preț 42000 euro, tel. 0740/013571. (Garant 
Consulting)
• zona Gojdu, et. 2, balcon, amenajări, 
contorizări, preț 32.000 euro, tel. 0740/013.971. 
(Garant Consulting)
•Dada, decomandate, et bun, bloc cărămidă 
parchet gresie, faianțăușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
• zona Gojdu, gresie, faianță balcon, ST=70mp, 
Preț 44000 Euro neg., Tel. 0741301548, 
234401(Rubin's Home).
• zona idtracontală parchetat gresie si faianță 
bine întreținut contorizat 2 balcoane, Preț 
37.000 euro neg., Tel. 0741301548,0745666447, 
234401 (Rubin’s Home).
• dea 2 băi, 2 balcoane, bloc de cărămidă 
centrală termică amenajat Preț 950 mii. neg., 
Tel. 0741301548,234401 (Rubin's Home).
• doo, termopan, gresie, faianță zonă bună stil 
occidental, Preț 1.030 mii. neg., Tel. 0741301548, 
234401(Rubin’sHome).
• zonă contată amenajat cu centrală termică 
dea, parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness) 
•zona Moarului, 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)

3. Text anunț

01 ■ Vtnd ap. 1 cameră 
01 - CumpSr ap. 1 earner*  
03 - Vând ap. 2 camere 
04 - Cumpâr ap. 2 camere 
00 ■ Vând ap. 3 amare 
06 ■ Cumpâr ap. 3 camere 
07-Vând ap, 4 camere 
06 - Cumpâr ap. 4 camere 
09 ■ Vând ap. S, 6 camere
10- Cumpăr ap. 5,6

camere
11- Vând ap. la cari
12 - Cumpăr ap. la cari
13 - Vând case, vile
14-Cumpăr case
15 - Vând case de vacanță
16 - Cumpăr case de vacantă
17- Vând ceae la tari
18- Cumpăr case la tari
19 - Vând garsoniere
30 - Cumpăr garsoniere
21 ■ Vând terenuri
22- Cumpăr terenuri
23- Vând locuri de vad
24- Cumpăr locuri de ved 
25 • Vând spetii cometdale 
36 - Cumpâr spatii comerciale 
27 -Vând alte Imobile. .

33. Cumpăr alte imobile
B ■ Imobile chirii
30 ■ Imobile schimb
31 - Vând finanțe
22 ■ CumpAl finanța
38- Asocieri
34 - Oferte împrumutai
36 - Solicitări Împrumuturi
36-Auto româneați-

Vânzări
37 ■ Auto străine - Vânzări
36 - lâlaobtne, dube
39 - Camioane, remad
40 - Utilaje, undte, industriale 

(1 agricole
41 -ăloto-vrin
a - Piese, accesorii
43-Garaje
44 - Auto - Cumpărări
45 - Auto ■ Chirii
46 - Auto - Schiuri)
47 - Mobilier fi Interioare 
eS-IHevteoare
49 ■ Andte-video, antene fi 

Inabdațli satelit
30 - Aparate foto fl telrfonlce
61 ■ Calculatoare fi acceaorii 

. 63; îmbcăcămlnta, tncăliă-

minie, articole spori
63 - Materiale de 

construcții
54-Bijuterii
66-Artă, entichităti, cârti, 

reviste
66 - Qedrocamike 
SI - Plante d animale,

agroalimentare
58 - Medicammte, 

jnrtrumente medicale 
G> ■ Articole pentru copii 
60 - histnniMnfn muklenle
61- Altele
62- Pierderi
63- Citetii
64- Licitații
66- Apeluri
66-Umanitare 
B-FWldail 
eB-Mutamiri
69 - Matrimoniale
70 -Absolviri
71 ■ Solidari servirii
72 - Predări servirii
73 ■ Solicitări locuri de

muncă
74 - Qtate locuri de muncă

Inform Media SRL.
Bajusz Andrăs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajuszdnformmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

w\

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

Cerințe:
• minimum studii medii
• capacitate pentru muncă în echipă
• cunoștințe temeinice de operare 

Macintosh: QuarkXPress,
Adobe Photoshop

• rezistență la stres
Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV ;i 
scrisoare de intenție la:

Hi to< o somnul SAH MAT.nczi
*

iii tiriifoi si 5»

frederic.jolyaeastaffairs.com
andras.bajuszdnformmedia.ro
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•zona L Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot, gresie, faianță, 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei, neg. Telefoane 235019,0724/508610. (Casa de 
Vis)

Vând ap. 4 camere (07)

•zonă tentata, decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie și baie, laminat, centrală 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1380 mii. 
lei, neg. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• inant, ST=90 mp, et 4,2 băi, 3 balcoane, cen
trală termică confort sporit, amenajat, 220000 
RON, Tel. 218693,0745/398767,0727/897467.  (Alfa)
• inant, et, 4,1 baie, balcon, gresie, faianță 
parchet 2 focuri, acoperiș, 40800 euro. Tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• iigent, «L1,2 bău, 2 balcoane, parchet 135000 
RON, neg., Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)
• inent, «t 2, 1 baie, termopan, centrală 
termică 160000 RON. Tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
faiamă*î lermopane^us?’interioare

zona Bălcescu, preț 31.000 euro, negociabil. Tel. 
072V815781.(Prima Invest)
• urgent, Dna, et 2, sdec., renovat instalații 
sanitare noi, gresie, faianță preț 880 milioane. 
Tel. 0740/210780. (Prima invest)
• canini, at 2, parchet 2 balcoane, centrală 
termică termopane, preț 135 mii, tel. 
0726/710903. (Prima Invest)
• zonă buri, et intermediar, contorizări, lavabil, 
parchet preț 880 mii, neg., tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• idee, Gofdu, contorizări, 2 balcoane, 
termopane la 2 camere, parchet gresie, faianță 
et. 1, preț 14 mid, neg, tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• Hunedoara, et intermediar, centrală dec, 
vedere la bulevard, preț 950 mii, neg, tel. 
0745/376077. (Partener-Hunedoara)
• nari iriiKCiiU dă Hunedoara, et intermediar, 
2 balcoane, preț 105.000 RON, neg, tel. 718833. 
(Partener-Hunedoara)
• lagant, Dada, sdec, et3, contorizări, preț 680 
mii, neg, tel. 0745/266071.206003. (Mimason)

■ daoanandata, ba nai în 3 camere, 2 băi, 
balcon, bloc cărămidă zona Lidoo, recent 
renovat preț 48000 euro. Tel. 0726/826624
• modHIcat, zona Miorița, uși schimbate, 
instalații schimbate, cont zart menta văzut 
ocupabil imediat preț 48.000 euro, neg. Tel. 
0720/354453,0726/826624.
• văi ; apartament 4 camere semideco- 
mandate, zona Piața Centrală garaj sub bloc, 
gresie, faianță parchet 2 băi, balcon, preț 
180.000 RON. Tel. 224296, 0788/361782,
• zona Itaandd, dec, modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut et 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514 (Rocan 
300C)
• zona Gojdu, dec, centrală termică parchet în 
camere, 2 bai, contonzan, balcon, et 1, preț 1380 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• urgent, zona Gojdu, 2 băi, balcon, contorizări, 
ct preț 140.000 ron, tel. 0740/013.971. (Garant 
Consulting)
• lagent, decomandate et intermediar, zonă 
centrală parchet bloc Cărămidă garaj, centrală 
termică preț 2,2 miliarde. Tel. 0726/710903. 
(Prima Invest)
• zona M3, Hunedoara, centrală 2 băi, preț 820 
mii, neg, tet 0727/191703. (Partener-Hunedoara)
• zona ptatel centrale, zonă liniștită loc de 
parcare, balcon de 75 m închis, 2 băi, centrală 
termică aer condiționat parchet preț 142 
OOORON, tel 0788 165703, 232809, 0745 302200. 
(Fiesta Nora)
• urgent, ST=75 mp, et 2,2 băi, balcon închis, 
gresie, faianță parchet centrală termică 47000 
euro, neg, telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• irant, ST=65 mp, et 6, 2 băi, 3 balcoane, 
parchet gresie, faianță 160000 RON, telefoane 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent ST=80 mp, et 2,2 băi, 2 balcoane, 
neamenajat 46000 euro, neg, copertină auto, tel. 
218693,0745/398767, miffSIKl. (Alfa)

• vtnd cari zonă foarte bună ideală pentru 2 
familii, 1,9 mid. Ușor neg, în Simeria. Tel. 
0720/505771,0722/582097.
• vând cari zona Viile Noi, 2 camere, bucătărie, 
hol, loc baie, cu canalizare, apă sobe teracotă 
pe gu. preț 890 milioane, neg. Tel. 0726/826624, 
0720/354453.

•ta Deva sau împrejurimi, cu grădină și curte, o- 
fer plata imediat, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• urgent, Deva sau Simeria, cu grădină Plata 
imediat Tel. 215212. (Prima invest) z

• zona AL Armatei, sdec., et 3, balcon închis, 
gresie, faianță contorizări, preț 870 mii, neg, tel. 
0745/266071,206003. (Mimason)
• zona B-dd Dacia, sdec, parchet, contorizări, 
preț 800 mii, tel. 0745/159573. (Mimason)
• t lagent, zona Carpați, parter înalt dec, 
balcon închis, boxă 78 mp, contorizări, preț 
44.000 euro, tel. 0745/266071. (Mimason)

• vtnd cari 2 camere, bucătărie, anexe, gaz, 
apă grădină 500 mp în Simeria, Str, Hunedoarei, 
nr. 8. Tel. 0265/264979,0744/778823.
• vtnd cari 4 camere, baie, bucătărie, garaj, 
încălzire centrală curte și gradină mare, exclus 
intermediari, viile noi. Tel. 219588
• vM cari Deva, zonă centrală 2 camere, hol, 
bucătărie, bale, pivniță curte șl grădină 350 mp, 
preț 15 mid. lei. tel. 0720/437889,0721/521378
• vtnd ta Deva casă curte, grădină S. Grlviței, 
nr. 31, preț 1 miliard ■ negociabil. Tel. 236510. 
•ri. Haroa, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere ♦ diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662 (Evrika)
■ Deva, zeri ultra centrală 4 cam., bucătărie, 
bale, hol, cămară garaj, apă gaz, curent toate 
facilitățile, anexe, curte, grădină ST.500 mp. 
FS30 fă Preț 75.000 euro neg., Tel. 0745666447, 
234401,0741301548 (Rubin’s Home).
•zonă cantată 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, Ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei, tel 0788/497515 (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•Dava, parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110500 euro, 
negociabil, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
•zona Cttagăronl, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mili
arde. lei, 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, 1 camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
centrală st400mp,preț68000euro, neg., telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•Deva, 2004, parterrmansardă 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118.000 euro, neg., telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară. Nr. 1)
• 2 camere, Simeria, bucătărie mare, 
contorizări, anexe, curte+grădlnă 400 mp, preț 
1,6 mid., neg., tel. 0740/210780. (Prima Invest)
• ta 0 km de Deva, 5 camere mari, baie, 
bucătărie, viță de vie, pomi fructiferi, grădină 
mare, preț 900 mii, tel. 0726/710903. (Prima- 
lnvest)

Vând case de vacanță (15)
• construcție 2002, In stațiunea montană Straja, 
7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.
• casa de vacanță în Boholt 2 camere, fântână 
gaz, current curte+grădină+livadă 2500 mp, fs 
50 m, preț 25.000 euro, neg, tel. 0742/019418. 
(Prima Invest)
• vând cabmâ cu mansardă și teren 1000 mp, 
Costești, nr. 25A, zonă deosebită liniști», 
grădină pomi. Tel. 0723/288282.
• Deva, Căprioara, ST 350 mp. Preț: 6 000 Eur 
negociabil. Tel. 0746 225 726; 0254 213 050. (Casa 
Majestic)

Vând case la țară (17)
• vând batadsă nouă 1901, import, motor 850w- 
220v, coroană și pinionul din fontă
• vând casă Certej nr. 278 Tel. 648583.
• vând casă în Băița D+P+l, în construcție, 6 
camere, grădină curte, anexe, preț negociabil. 
Tel. 0720/449972.
• vând casă mobilată cu toate dependințele și 
grădină în Cigmău. Tel. 0745/152403, 
0252/312519,0254/248623.
• vând casă sat Rișculița, comuna Baia de Criș.
Tel. 682068 610171, 612171.
•zona Sântaaim, 2 corpuri de casă o cameră 
baie, bucătărie, și 2 camere, hol, cămară sere, 2 
ari, gaz, apă curent preț 2 miliarde lei, nego
ciabil, tel. 235019,0727/707880- (Casa de Vis) 
•zona Bârsău, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, neg., tel. 235019,0724/508610. (Casa de vis) 
•zona Leșnic, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii. lei, negociabil, telefoane 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)

V

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

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Hunedoara

distribuitori de presă

• Dorobanți, dec, et 3, bucătărie mărită 2 
balcoane, contorizări, preț 1,5 mid, neg, tel. 
0745/253413,206003. (Mimason)
• zona T. Maiorescu, dec, amenajat parchet 
stejar, gresie, faianță contorizări, aer 
condiționat preț 40.000 euro, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• Deva, DACIA, Str. Aleea Romanilor, et 4, 
amenajat Preț 820 mii ROI negociabil. Tel. 0746 
225 726; 0254 213 050. (Casa Majestic)
• Deva, GOJDU, Str. Aleea Păcii, et 2, amenajat 
70 mp. Preț 1 500 000 000 ROL negociabil. Tel. 
0746 225 726; 0254 213 050. (Casa Majestic)

• dec, cu scară interioară geamuri termopan, 
centrală termică proprie, amenajat modem, 
mobilă de bucătărie la comandă inclusă în preț, 
AL Neptun. Preț 50.000 euro neg. Tel. 223400, 
0724/169303, 0742/005228. (Casa Betania)
• zona b-dul Decebal, et4/7, neamenajat Preț 
1,6 mid. neg. Tel. 0741301548, 234401 (Rubin's 
Home).
• zona LtaacuM, amenajat 2 balcoane, 
termopane, CT, ușa metalică Preț 70000 euro 
neg., Tel. 0741301548, 0254/234401 (Rubln’S 
Home).

Cumpăr ap. 4 camere (08)

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

• aanpi apartament 4 camere, Devă et IA 
Progresului, George Enescu, Al Independenței, 
Bălcescu, Eminescu. Ofer 1,45 mid. lei. Tel. 
0720/437889,0740/850728

Vând case, vile (13)
• m canari, baie, bucătărie, uîtraamenajate, 
centrală termică termopan, baie cu cabină de 
doș, la curte. Deva, tet 214848 072&972966.

•4camero,2 băi, bucătărie, geamuri termopan, 
curte+grădlnă 500 mp, la 5 km de Deva. Preț 
35.000 euro neg. Tel. 223400, 0720/387896, 
0724/169303. (Casa Betania)
• 3 camere, cămară hol, fântână grădină st 
1.200 mp, gaz la poartă la 15 km de Deva spre 
Arad. Preț 60500 RON. Tel. 223400. 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
•zona Hota, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• la 22 tan de Deva, 3 camere, hol, pod, Deci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte ■ 1000 
mp, grădină ■ 10800 mp, curent, teren arabil 
minim ■ 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• ta Deva, 4 camere, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț 85.000 euro, neg., 
telefoane 0722/564004. (Prima-lnvest)
• zona Deva, ultracentral, 4 camere, 2 bucătării, 
baie, hol central, garaj, curte, grădină st450 mp, 
preț 100.000 euro, tel. 0740/013.971. (Garant 
Consulting)

Cumpâr case vile (14)

BCJNGE
Numărul 1 mondial în procesarea semințelor oleaginoase, 

numărul 1 în România în achiziția semințelor de floarea-soa.relui 
www.bunge.com

prin Bunge România SRL

Achiziționează și comercializează 
semințe oleaginoase și cereale. 

Plata se face în maxim 48 de ore.
Persoane de contact:

Robert Arsene Eugenia Zorilă Mertlik
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR COMERCIAL

EST SUD VEST
Paui Gobănicâ 
Manager Originare

0744514395 Florin Vlaicu 
Manager Originare

0742109873 Sorin Stana 
Manager Originare

0742010228

Câtătn Strițeanu 0744506032 Drago? Nedeku 0742109874 daudiu Morar 0741080043

Cristian Brindă 0745 417 591 Lucian lancu 0742109 655 Stan Jean Rapa 0742109 871

Doru Leonte 0742108298 Sorin Vălușcâ 0744396570 Tibor Dalles 0741 278407

George Avram 0744630976

Catalin Bogdanov 0744506064

Constantin Vi le 0745077017

Dorin Cazacu 0745528075

Cristian Lungu 0745 002 OII

De asemenea. Bunge România furnizează cliertților stai:
- prestări servicii de siloz*  (recepție, curățare, uscare, depozitare, livrare) - persoană de contact: 
Bogdan Lâpuște (lași, telefon mobil 0744 568 157);
- comercializare șrot de floarea-soarelui, șrot de soia și cereale - persoane de contact Adriana 
Szvensak (Oradea, telefon mobil 0741 237 002) și Rodica Meiu (lari telefon mobil 0743 339 800).

* Liste silozurilor Bunge și a bazelor partenerilor noștri se poate obține prin intermediul persoanelor 
de contact din fiecare zonă (EST, SUD, VEST).

•zona Dobra, 2 camere, hol, cămară proiect 
pentru o altă casă preț 550 mii. lei, negociabil. 
Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis)
•zona Bâta, 2 camere, cămară hol închis, anexe, 
curte, grădină 20 ari, preț 200 milioane lei. Relații 
latei. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
•ta 30 km de Deva casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii., telefon 0788/497615. 
(Agenția Imobiliara Nr.l Deva)
•in Boholt, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 155 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)
• izgent, 3 camere, bucătărie, baie, beci, garaj, 
fără canalizare, SC=1100 mp, ST=720 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent, 4 camere, bucătărie, baie, living, 
centrală termică canalizare, ST=340 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent, 3 camere, bucătărie, baie, centrală 
termică ST=365 mp, renovată 350000 RON, tele
foane 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent, 4 camere, bucătărie, baie, 50=159 mp, 
ST-400 mp, 100000 euro, tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
•SatHăriu,2 cam., ST5 500 mp. Preț: 850mil ROL 
negociabil. Tel. 0746 225 726; 0254213 050. (Casa 
Majestic)
•SatBretefin, Corn Vețel, formată din 2 eorpuri a 
câte 3 cam.+ anexe gospodărești, ST 3 200 mp. 
Preț: 800 mii ROL negociabil. Tel. 0746 225 726; 
0254 213 050. (Casa Majestic)
• Sat Boz, 4 cam, mansardă garaj, sobă 
teracotă amenajată baie, drum asfaltat, ST 2 
800 mp. Preț. 2 000 000 000 ROL negociabil. Tel. 
0746 225 726; 0254 213 050. (Casa Majestic)
• VețeL 3 cam, buc., hol, anexe, fântână 
St=1500mp Preț 750 mii. neg, Tel.0741301548, 
234401 (Rubin’s Home).

Vând terenuri (21)
• 1779 mp teren. între Deva și Sântuhalm, zona 
Alaska Tel. 210869,0721/430602.
• vând 2300 mp teren intravilan, Deva, Str. 
Alunului (zonă agrement) case vacanță Tel. 
227242.
• vând 24.700 mp, teren pentru agricultură și 
6.000 mp, teren pentru construcții șau agri
cultură ambele în localitatea Totești-Hațeg, 
lângă canton, acte în regulă titlu și CF. Tel. 
212272.
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Firm*  germano 
români

Cerințe: cunoștințe de limba 
germană și limba engleză scris, 

citit, vorbit nivel avansat; 
cunoștințe operare PC (Word, 
Excel, Internet). Pentru C.V. cu 

foto și scrisoare de intenție 
scrieți la adresa; altman- 

nalexander@yahoo.com sau 
office@isorast-romania.ro.

(29206)

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co 
merclai Central

Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.550,
www.ahnal.nr, slmalOamart.ro

Mobilier de apartament, 
'i Mobilier de birou, 

uși PORTA ■■■
— Tapițerii, Camere de 

tineret
(24969)

Cerințe:

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

Prezintă avantaj:

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

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

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

o companie puternică și în continuă dezvoltare, din 
domeniul importului, comercializării și distribuției 
de produse de larg consum și al telefoniei mobile

ANGAJEAZĂ
ASISTENT MARKETING
CERINȚE:
- persoană dinamica, perseverentă și cu spirit de echipa
- capacitate de organizare bună și rezistență la 
presiunea termenelor limită
- cunoștințe operare PC • nivel avansat (Word, Excel, 
PowerPoint, Internet)
- cunoștințe limbă engleză - nivel mediu (obligatoriu)
- disponibilitate pentru program prelungit și deplasări
- carnet de conducere categoria B
-domiciliul în Deva
- studiile superioare și experiența în marketing 
constituie un avantaj

SE OFERĂ:
- pachet salarial motivant și multiple beneficii
- posibilitatea de a lucra într-o echipă tânără, 
într-un mediu modem, profesional și în plină 
dezvoltare

Persoanele care îndeplinesc cerințele de mai sus și doresc sa
și depună candidatura pentru postul scos la concurs sunt rugate 
să trimită până cel târziu în 01/09/2005 CV-ul cu fotografie și 
scrisoarea de intenție în care să se menționeze postul solicitat 
(prin poștă, fax sau e-mail) la:

Deva. Str. 22 Decembrie nr 37. telefon 0254.222.999. 
fax: 0254.206 291 e-maii officeSquasar.ro

S C. MARSILIA TRANSCOM SRL 
e-mail: marsiliatrans(3>rdslink.ro 
Tel.: 0740-851.922. 0359-407.130

Transport intern și international 7Jt-2Ot

RECLAME

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

http://www.bunge.com
mailto:altman-nalexander@yahoo.com
mailto:office@isorast-romania.ro
http://www.ahnal.nr
slmalOamart.ro
mailto:sorina.sannai@informmedia.ro
officeSquasar.ro
rdslink.ro
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• lâ parate teren a 500 mp, zona Căprioara Tel. 
211124
• toc do casă 3516 mp. fs 22 m, apă gaz.curerrt, 
loc drept zonă liniștită Hunedoara 10 euro/mp. 
TeL 0723/006657.
• vând Marian cu pomi, com. Berthelot la 
asfalt se poate parcela 87 ari, lăngă primărie, 5 
Km de Hațeg, bun pentru agrement Tel. 770687.
• vând tocde casă Instr. Vânătorilor,nr.21. Tel. 
211346, orale 11.00-17.00.
• vând ttetei extravilan In Deva, suprafață mare, 
fs44 m,8eurq/mp, negociabil, merită văzut Tel. 
0721/744514.
• vând tona Intravilan in Simeria zonă bună SP. 
1200 mp, p.?ț 26000 euro.Tel. 0720/905771, 

0723/686162.
• vâad teran intravilan In șoimiș, 600mp, fs 19 
mp, facilități, gaz, curent electric, preț nego-

t ciabil, 8 euro/mp. Tel. 1724/659507,0744/510887. 
"• vând teren Intra1Tan, acces la toate facilitățile

. >enl ru casă sau cabană, 510 mp, fs 12 m, preț 95 
mH, Leșnic, nr. 122. Tel. 0744/568995.
• vând teren intravilan, Bârsău, S 1300 mp, 
fundație și proiect casă cu etaj, curent electric, 
apă, preț 200 mii. lei și 1.6 ha, fs 240 m, parcelabil, 
preț 4 euro/mp. Tel. 0720/437889, 740/850728.
• vând teren intravilan 5100 mp, zona Deva 700. 
Tel. 222305,226813.
• vând teran intravilan, Deva 1955 mp, front 
stradal 23 m, zona Fabricii de mătase, acces la 
utilități, preț 28 euro/mp negociabil. Tel. 
0745/166675,218308 seara
• vând teran intravilan, Deva prelungirea 
Vulcan 4000 mp, fs 22 roși 1000 mp, fs 15 m, la 
asfalt curent electric, apă, preț45 euro/mp,Tel. 
0720/437889,0740/850728.
• vând teran zona Deva 700, Zăvoi, st 3000 mp. fs 
29 m, preț 20 euro negociabil. Tel. 0723/562744, 
0741/301548.
• to Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri telefoane 211587,0745/253662. (Evrika) 
•tobavlan,Slmerta,450 mp, facilități, zona parc, 
preț 590 mii, neg, tel. 0745/640725. (Mimason)
• totravlan, IMcan (mai jos de Viacons), S1200 
mp, fs 16 m, preț 15 euro/mp, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• Inbnrian, Zână, plan, 3500 mp. 50x70, gaz, 
curent apă, preț 30 euro/mp, tel. 0740/173103. 
(Mimason)
• zona Bârcoa Mică, 3600 mp, fs 66 mp, gaz, 
curent plan, eventual parcelat preț 10 euro/mp, 
teL 0740/173103. (Mimason)
• 4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, fs. 
245 m, curent gaz, preț 16 euro/mp, telefon 
0745411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• loc Ttoga, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă, gaz, canalizare, curent preț 900 
mii. lei, neg, telefon 0788/497.615 (Agenția imo
biliară Nr.l)
• parcate de teran, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 

/curent preț 10.000 euro parcela, neg., telefon
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•Deva, 1800 mp, fs 16 m, apă, gaz, canalizare, 
curent preț 14 euro/mp, telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• Simeria, la DN7, st 7400 mp, fs 40 m, apă, gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, telefon 
0788/497.615 (Agenția imobiliară Nr. 1)
•ta 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă, 
gaz, curent preț 15 euro mp, telefon 
0788/497.615 (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•zona Ckidf, cu ieșire la apă și la șosea, 979 mp, 
preț 18 euro/mp, neg, tel. 0721/839624 
(Partener-Hunedoara)
• Marian, zona DN7, st 3300 fsSO mp, apa, 
gaz, curent toate facilitățile. Preț 24 euro mag. 
Tel. 0745666447,23440 KRubin's Home).
• Marian, zona prelungirea Vulcan, st5,200 
mp. fs. 28 m. se parcelează, Preț 8 euro/mp. Tel. 
0745666447,234401 (Rubin's Home).
• Mariaj zona SîntuhaJm, st4200 mp. Fs. 32 
m, toate facilitățile. Preț 8 euro/mp. Neg, Tel. 
0741301548,234401 (Rubin’s Home).
• totravlan, zona ZăvoL st 9000, parcelat, apă, 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358. (Rocan 3000)

• intravian, zona ZăvoL st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat preț 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• totravlan, zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, apă 
gaz, curent canalizare, ideal pentru construcție 
de casă preț 26000 euro, telefon 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• intravilan, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intrarian, st 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent canalizare, Ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-62035& (Rocan 3000)
• zona Zăvoi, Intravilan, ST 461 mp, telefoane 
235019,0724/508610. (Casa de Vis)
• urgent, 3072 mp din care 1060 mp intravilan și 
2612 mp extravilan, Boholt 3 euro/mp, neg., 
fS=40 m. Telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• regent, krirarian, 17000 mp, fs=52 m, lung. 300 
m, Deva, 7 euro/mp. Telefoane 218693, 
0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• regent, ST-2000 mp, posibilități, curent gaz, 
apă pe teren, ideal casă vacanță la 10 km de 
Deva, preț 5 euro/mp Tel. 0740/126029. (Prima 
Invest)
• loc de casă 650 mp, fs 20, apă gaz, zona Uzo 
Balcan, tel. 0742/019418 (Prima Invest)
• zona Ceangăi, intravilan, facilități, canalizare, 
gaz, apă st. 715 mp, fs. 95 m, preț 35.000 euro, 
tel 0740/013,971. (Garant Consulting)
• zona Sân s, ieșire la DN, st 3600 mp, fs. 
104 mp, preț 57.600 euro, (15 euro/mp), tel. 
0740/013971. (Garant Consulting)
• krirarian, st 8000 mp, fs 40,75 metri, intrare 
din 2 părți, curent electric și gaz metan pe teren, 
zonă industrială Sântuhalm. Preț 6 euro/mp., 
neg. Tel. 223400, 0740/914688 0724/169303. 
(CasaBetania)
• krirarian In zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp., fiecare, zonă rezidențială plan de 
urbanism și de utilități aprobat Preț 17-21 
euro/mp. Tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228 
(CasaBetania)
• krirarian la DN 7, st 5700 mp., front stradal 35
metri, situat între Sântandrei și Sântuhalm în 
zonă industrială Preț 18 euro/mp.,neg. Tel. 
223400. 0720/387896, 0742/005228 (Casa
Betania)
• teren krirarian la DN 7, 11.600 mp., front 
stradal 56 metri, între Deva și Simeria. Preț 10 
euro/mp. neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
0741/120722. (Casa Betania)
•krirarian ta DN 7, st 3700 mp, fs 30 metri, toate 
facilitățile lingă Depoalm. Preț 30 euro/mp. Tel. 
223400, 0724/169303, 0742/005228 (Casa
Betania)
• krirarian la DN 7, st. 2650 mp, fs 16 metri. Preț 
24 euro/mp. Deva lângă Depoalm. Tel. 223400, 
074Q/914688 0720/387896. (CasaBetania)
• krirarian la DN 7, Deva, st 6400 mp, fs 46 metri. 
Preț 29 euro/mp. Tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (Casa Betania)
• krirarian, st 1900 mp, Zăvoi. Preț 21 euro/mp. 
Tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. (Casa 
Betania)

• krirarian la DN 7, Mintia, st 3200 mp, fs 35 
metri, gaz metan, curent electric, poziție exce
lentă Preț 9 euro/mp. Tel. 223400, 0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)
• axtrarian, îngrădit curent electric, situat intre 
Herepeia și Bretelln, front stradal 60 m, ST 7 400 
mp. Preț: 5 euro/mp. Tel. 0746 225 726; 0254 213 
050. (Casa Majestic)
• krirarian to Leșnic, parcela 1 de 2 700 mp, 
parcela 2 de 6 000 mp. Preț: 7 Eur/mp. Tel. 0746 
225 726; 0254 213 050. (Casa Majestic)
• I Deva, ST 5 000 mp, gaz, apă curent 
electric; ideal pentru construit casă Preț: 30 
Eur/mp. Tel. 0746 225 726; 0254 213 050. (Casa 
Majestic)

Cumpăr teren (22)

ramparteran în Săcărămb pentru agrement 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• zona atoM-Sântuhalm, minim 5000 mp, 
intravilan șl extravilan, ofer prețul pieței, tel. 
0745/093073. (Partener-Hunedoara)
• rana Câten-Hațeg, arabil 10-15 ha, ofer preț 
bun, tel. 0740/130413. (Partener-Hunedoara)
• lefteri, 5 hectare teren Intravilan la șosea, 
Deva sau împrejurimi. Plata Imediat Tel. 215212. 
(Prima Invest)

Vând spații comerciale (25)
■ vând societate comercială 420 mp, piață Da
cia, hală comercială deosebită preț deosebit 
posibilități rate, telefon 0723/419974. (Casa 
Grande)
• central, amenajat 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)
• zonă centrală casă cu 2 camere, baie, 
bucătărie, garaj, centrală termică ST= 75 mp, 
preț 185.000 RON, negociabil, tel. 0723/251498, 
232809,0745/30220. (Fiesta Nora)

Vând alte imobile (27)
• predau contract bar zonă centrală 
Kogălniceănu, 55 mp, cu dotări complete 
+terasă preț 11.000 euro. Tel. 0726/219738
• formă Ungă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei, telefon 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
• femâ la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25000 euro neg„ tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

Imobile chirii (29)

• avantajos!!! Hrmă de produse metalur
gice dn Orăștie tochktază pe termen lung 
depozite, spatii de producție șl biroul, 
foarte convenabă, toate uMtatifo. M 
0254244101,072404474a

• caritate în gazdă de preferință elevă condiții 
bune. Tel. 221899.
• cari pentru închiriat spațiu (hală) depozitare, 
sc 400 m, acces tir. Tel. 0720/437889.
• hdăriez regent ap. 2 camere pe termen foarte 
lung, în Simeria. caut chiriași serioși. Tel. 
0720/505771,0722/582097.
• ofer cu chirie casă ultracentral cu 2 camere, 
bucătărie, cămară hol central, curte, baie, cu 
joje parcare, totul contorizat TeL 215244.
• ofer da închiriat spații comerciale cu vad s 100 
mp, unul în zona Artima, unul ih zona Udo și unu I 
zona Tineretului, chirii negociabile. Tel. 
0726/326624.
• oârrp Ini închiriat garsonieră decomandată 
mobilată și utilată și apartament 2 camere 
nemobilat, contorizări, din 01.09.2006, preț 100 
euro respectiv 300 RON. Tel. 231284,0727/066092.
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
amenajat, mobilat și utilat, zona ultracentrală 
Deva, preț 150 euro. Tel. 221712,0724/305661.
• ofer părtini închiriere garsonieră în Deva, 
complet mobilată și contorizată 100 euro/lună 
Tel. 0722/564004.
• ofer spre închiriere pe termen lung, 
garsonieră mobilată utilată zona gării, Deva, 
exclus intermediari, preț 80 euro. Tel. 
0726/224003.
• oterspreînchirirere,în Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, în prezent amenajat ca sediu 
firmă Tel. 0722/330084.
■ tineri căsătoriți căutăm pe termen lung 
locuință până în 50-60 euro/lună oferim și 
rugăm seriozitate. Tel. 0721/528753, 212242, 
seara.
• central, amenajat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spețl comerțtale pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
intre 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut urgent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• apartament mobilat, contorizări, utilat, zonă 
bună preț 150 euro/lună 0740/126029. (Prima 
Invest)
• garsonieră complet mobilată preț 80 
euro/lună tel. 0720/093406. (Prima-lnvest)
• ap. 2 camere, complet mobilat, contorizări, 
preț 100 euro/lună tel. 0721/055313. (Prima- 
lnvest)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 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, neg., 
telefoane 235208 0721/985256, (Rocan 3000)
• zonă centrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
•caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mobilat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• garsonieră dec, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou. Preț 100 
euro/lună Tel. 223400, 0720/387896,0724/169303. 
(CasaBetania)
• ap. 2 camere, mobilat și utilat cu aragaz și
frigider. Al. Romanilor. Preț 90 euro/lună Tel. 
223400, 0743/103622, 0724/169303. (Casa
Betania)
• Caut spațiu de închiriat, zona b-dului Decebal 
sau 1 Decembrie. S.t 50 mp maxim, amenajat 
sau neamenajat pe perioada lunga de timp. Ofer 
prețul pieței. Tel.0745666447 ț 234401
• Ind spațiu comercial ultracentral, ultra 
amenajat St=30mp, Preț 325euroTel. 0741301548 
ț234401
• garsonieră, moblată, zona Ștrand, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1)
• casă3 camere, bucătărie, baie, încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabil, confort garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• intent, soHctt chirie în Deva garsonieră 
apartament 2 sau 3 camere, (ne)mobilat pe 
termen lung, garantez plata chiriei lunar, tel. 
0788 165703,232809,0745 30220. (Fiesta Nora)
■ nuri Jadft. nnm b-dul Decebal, preț 110 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara (Garant Consulting) 
•ipMtamtet 3 camere, amenajat stil occidental 
^centrală zonă bună preț 300 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (Garant Consulting)
• ap. 3 cam, dec, mobilat garai, zona Oltuz, preț 
discutabil, tel. 0741/154.401, 227542 seara 
(Garant Consulting)
• tochkfaz i rentară Deva gară TeL 0746 225 
726; 0254 213 05a (Casa Majestic)
• tocMriaz casă cu etaj în Hunedoara. Tel. 0746 
225 726; 0254 213 050. (Casa Majestic)

Imobile schimb (30)
• schimb catari cu mansardă și teren 1000 mp, 
Costești, nr. 25A, cu garsonieră sau apartament 
2 camere plus diferența în Deva accept și alte 
variante. Tel. 0723/288282.
• Dm, tetracentnL etl, decomandate cu casă 
+ diferență sau cu 2 apartamente cu 2 cam. zona 
GOJDU. Tel. 0746 225 726; 0254 213 050. (Casa 
Majestic)

Vând garaje (43)
o Garaj 21 mp, cu grup sanitar: poate fi folosit ca 
spațiu comercial, Deva Str. împăratul Traian. 
Preț: 500 000 000 ROL negociabil. Tel. 0746 225 
726; 0254 213 050. (Casa Majestic)

Auto românești (36)
• vând Dada 1310 break, af 1998 preț nego
ciabil. Tel. 0740/025053.
• vând Dada berlină 1410, AF 1997, stare foarte 
bună preț 6400 RON. Tel. 0745/545362.
• vând urgent Dacia Nova gri metalizat AF 1997, 
14 km reali, stare bună de funcționare, merită 
văzută unic proprietar, preț negociabil, 9.000 
RON. Tel. 0254/232442.

Auto străine (37)
• vând Ranaidt M ETL AF 1984. Tel. 236510.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor import Germania Tel. 719684, 
710373.

Piese, accesorii (42)
• vând dferite piese noi originale. Lada, 
segmenți pistoane, cuzineți, bolțuri, arcuri 
spirale, amortizoare, disc ambreaj, placă 
presiune. Tel. 770687.

Mobilier și interioare (47)
• vând 2 fotolii cu cotiere din lemn, în perfectă 
Stare, preț 150 RON. Tel. 223680,0727/756681.
• vând canapea extensibilă 1.50/0,85, cu 
deschidere 2 m, culoare bleumarin, și un cuier 
de hol pentru haine și 2 compartimente pentru 
papuci în stare foarte bună Preț 5 milioane fix 
ambele.
• vând <Uap turnir nuc. cu 3 ușLZsKtare^aasă 
furnir nuc extensibilă uși cu balamale, garaj. Tel. 
212605.
• vând ferestre dezafectate cu sticlă stare 
foarte bunăTel. 0726/158688
• vând naH de bucătărie, masă scaune, 
aragaz 5 ochiuri, hotă cuptor cu microunde, 
combină frigorifică mașină de spălat DW. Tel. 
0740/025053.
• vândoușășiofereastrănoi.Tel.0254/215795.
• vând regard din același mobilier, canapea 
extensibllfo^fotolii și o măsuță preț 7 mii lei, 
bonus cuvertură și huse. Tel. 212242 seara.
• vândwgento cahapea, un dulap cu 2 uși și un 
dulap cu 3 usi. TeL 231750.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• cumpăr tastekri telefon LG-G510 și vând 
Alcatel 311, Sagem, Ericsson cu clapetă 
culisantă în rețelele Connex, Orange, cu 
încărcătoare, preț neg. Tel. 0740/850728, 
0720/437889.
• vând aparat foto digital, HP memorie cip 64 
MB, preț 300 RON. Tel. 0740/855349.

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

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

DATE PERSONALE
HtME netuta

ADR£M

locadi cunr 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;
o chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu B-dul Decebal.

CUVÂffl

• vând telefon Sagem MYX 521 cu cameră foto 
încorporată (VGA 640 x 480) 4 MB memorie, 
garanție5 luni și telefon Siemens S 55, preț nego
ciabil. Tel. 0740/025053.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând laptop Pentium II Compaq, Pentium III 
IBM, digicam - mlnicameră Web cu cablu 
descărcare poze + CD instalare calculator 
Pentium I. negociabil, imprimantă Lexmark Z602, 
garanție 6 luni. Tel. 0740/025053.
• vând Pentium III, Athlon de 950 MHz, complet
preț 520 RON. Tel. 0745/545362. •

JELCRIS SERVICE 5RL
TEL: (0359) 409.222
0723-354.99»
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ORADEA

ACUM
SI numai AC'VJjMI 
ULTRA PROMOȚII
Numai aici yțasesti: 

Cele moi miel preturi: 
MONITOARE 15' de la 450.000 lei 
MONITOARE 17* *de  la 850.000 lei 

Distribuitor computere 
second-hand 
produse noi

• efectuez transport marfă cu autoutilitară 
de 0.7 tone, prețuri excepționale. Tel. 
0740/420521.

• ofer constdtarță credite la domiciliu, oferte 
avantajoase, credibilitate, discreție. Tel. 
0724/309754.
• transport mobU, electrocasnice, cu auto de 
1,2t, și 17 mc, la cerere asigur și demontarea 
acestora pentru transport. Tel. 225578 
0744/934462.

E-niail: caJculatoarefardslink.ro

Materiale de construcții (53)
• vând 5 mc bolțari, piatră de construcție. Tel. 
0254215795.

Artă, antichități, cârti, revisti 
(55)

• pentru colecționați vând diferite medalii, 
decorații din anii 1962-1984. Preț total 15 mii. Tel. 
0254/211441.
• primtoi to regim de consignație mobilier vechi, 
antichități, porțelanuri, bijuterii vechi, căni, fruc
tiere, tăvi, casete, lămpi, sfeșnice, tabachere, 
lunete, pendule, telefoane vecni, patefoane. Tel. 
234401,0723562744,0727/740221.

Electrocasnice (56)
• vând congelator 5 sertare, stare bună de 
funcționare, preț negociabil. Tel. 770367,770735

Plante si animale, agroali- 
rnentare (57)

• vând castraveți preț minim 0.70 RON(7000 
lei/Kg). TeL 2620®.
• vând vacă bună de lapte, 6 ani cu vițel, preț la 
vedere, Bălata, nr. 31. Tel. 237339.
• vând vad și vițeade6luni,Petreni.Tel. 264682, 
0722/299806

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând tensiometre electronic, nou, fabricat în 
Germania, măsoară tensiunea, pulsul, cu 
memorie, ceas. Tel. 0720/233947.

Altele (61)
• vând arzătore mici, gaz. Tel. 212605.
• vând bicicleta universală cu 18 viteze, stare 
foarte bună preț 1.500.000 lei negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând loc de veci Bejan. Tel. 212605.
• vând candela de cristal de boemia, 
perfectă stare cu trei becuri, preț negociabil. Tel. 
212272.

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.

Comemorări (76)

Comemorăm astăzi, 29 august, cu 
nemărginită durere, tristețe și dor 
3 ani de la plecarea în eternitate a 
iubitului nostru fiu

ing. Gelu-Simion Simoc
Mulțumim tuturor celor care își 
aduc aminte de numele lui. Ne 
plecăm cu durere și lacrimi în fața 
crucii și lespedei de marmură 
mângâindu-1 cu rugăciuni, 
lumânări și flori.

Părinții Clara și Gelu.

• vând cântar platformă fabricat de balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, stare 
ireproșabilă preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând fân uscat în căpițe de acasă Tel. 
0722/719670.
• vând mașină de cusut germană Konler seria 
1322661001-2505013, perfectă funcționare, 
vechime peste 100 ani, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând palton lung bărbați din piei caprine, nr. 
54-56, confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 130 euro, negociabil. Tel. 212272.
• vând vană mare fontă Tel. 212605.

Pierderi (62)
• pierdut buletin de identitate, permis de 
conducere, certificat de naștere, livret militar, 
card de benzină talon de mașină asigurare, 
rovinietă pe numele Costa Ciprian, găsitorului se 
oferă recompensă Tel. 0722/412499.
• pierdut carnet de asigurat pe numele Costa 
Naomi. Se declară nul.
■ ptantot carnet de asigurat pe numele Dolin 
Gheorghe. Se declară nul.
• pierdut camei de asigurat pe numele Ticiu 
Veturia Dorica. Se declară nul.

Matrimoniale (69)
• tânăr nigerian, doresc cunoștință cu 
domnișoară plinuță cu vârsta cuprinsă între 20- 
30 ani, cu cunoștințe de limba engleză Tel. 
0723/635887.

Solicitări servicii (71)
• bugetară 46 ani, caut al doilea loc de muncă 
part-time, după ora 16.00. Tel. 0744/874987.

Prestări servicii (72)

• efectuez transport marfă, local și 
interurban, cu camion acoperit de 3,21 util, 
36 mc, dimensiuni de încărcare 600 x 240 x 
240. Tel. 229611,0740/953297.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• economiste, perfecționată în audit și contabi
litate în București, Budapesta, Amsterdam, scriu, 
vorbesc 5 limbi, utilizez orice fel tehnică de 
calcul, posed permis, caut serviciu adecvat în 
Deva Tel. 225044 sau 0723/973283.

Oferte locuri de muncă (74)
• angajez șofer categoria Dl și D pentru trans
port persoane, sistem convenție, domiciliul 
stabil în Deva. Tel. 0745/638717.
• puteți avo*  o carieră cu câștiguri financiare 
deosebite pentru dumneavoastră folosind 
eficient o mică parte din timpul liber într-o activ
itate legală și garantată de stat Tel. 0746/054005.

• angajez șoferi categoria D pentru bans- 
port pubtic persoana, toformaH ta sedkd 
flrmd, orale 000-154». M 02S4231394, CV 
se pot depune ta Cepromln camera 212.

• SC cu serlu to Deva, prof depozit 
produse almentare, angajează In condiții 
avantajoase: maniputarti, șofer, operator, 
-afadator. TH. 0722/233421,0723/608035.

• SC Euromac SRL Sântandrei angajează 15 
crottorese, salariu atractiv raportat la 
capadtHa, M decontează transportil TeL 
0722/486147.

■ SC Dotata knpex SRL, magazin electrice 
șl electrocasnice, angajează pentru punct 
de luau Brad, șef magazin, casier, referent 
rate, consder vânzări. Retail CWuri la tete- 
foanete: 0726/745414,0264'412600.

• SC Romvac Company SA angaja 
gestionar, mede veterkiar sau tehniciiui 
veterinar pentau depadU Dev& 1H. 2UHL 
0748/140835,021/4813107.

• SC Siva tamporit, angajează decorator 
flori, persoană gin fembrin, vârsta tobe 20- 
40 ani, ofer Ir uite la CU-Hapoca. TeL 
0722'63153.

• sortHateamaralriă operator Elte. zona 
de vast, aivlaM ai setariu atractiv, ope
rator comteHal, automate cafob CteMe: 
doml Deva, carnet conducere ata- 
gorta I, studl nMn Iceu, CV s*  taknit ta 
M tax 0254231406.

rdslink.ro
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Ciclon de categoria a 5-a
• în vizor Vremurile când familia regală bri
tanică era tratată cu discreție s-au dus, regi
na și ai ei trebuind să facă față „asaltului" 
scenariștilor TV, ce pregătesc toamna aceas
ta o serie de filme despre viața lor intimă.

• Alternativă Asasinul premierului israelian 
Yitzhak Rabin a cerut permisiunea de a avea 
un copil prin intermediul inseminării artificia
le, după ce conducerea închisorii i-a refuzat 
vizitele conjugale.

i

■ Uraganul Katrina a- 
menință New Orleans, 
unde autoritățile au 
emis ordin de evacuare.

Miami (MF) - Uraganul Ka
trina s-a intensificat din nou 
ieri, fiind clasificat drept ci
clon de categoria a 5-a pe sca
ra Saffir-Simpson, .și se în
dreaptă în continuare spre 
litoralul SUA, însoțit de rafale 
de vânt de aproape 260 km/h.

Autoritățile se tem că New 
Orleans va fi grav afectat de 
uragan și au emiB ordine de 
evacuare pentru zonele joase 
ale orașului, încurajându-i și 
pe locuitorii din alte zone să 
își părăsească locuințele.

„E un uragan foarte, foar
te periculos”, a avertizat Max 
Mayfield, directorul Centrului 
național pentru uragane. „Nu

Un uragan periculos (Foto: epa)

am cuvinte să spun cât de 
serios este tratat acest uragan 
de către FEMA”, a declarat, 
la rândul său, Michael Brown, 
directorul Agenției federale 
pentru managementul situa
țiilor de criză. „Am făcut pla
nuri pentru situația în care 
uraganul ajunge la New Or
leans, deoarece orașul se află 
sub nivelul mării”, a spus el.

Katrina a provocat moartea 
a șapte persoane în Florida 
joi, când era clasificat drept 
uragan de categoria I.

Downey Jr. s-a căsătorit

Premiul Goethe j
Frankfurt (MF) - Scri

itorul israelian Amos Oz 
a primit ieri, la Frank- i 
furt, Premiul Goethe ; 
pentru excelență în lite- î 
ratură, ce are Gt valoare i 
de 50.000 euro. Ajnos Oz i 
a primit premiul d&idnâ i 
de naștere a lui Goethe. i 
Distincția se acordă din 
trei în trei ani, începând 
din 1927, fiind azi cel mai i 
prestigios premiu ger
man pentru literatură.

Oz s-a născut în 1939, 
la Ierusalim. A publicat \ 
18 cărți în ebraică și în \ 
jur de 450 articole și e- 
seuri în ziare și reviste î 
israeliene și străine. A \ 
fost una dintre figurile i 
marcante ale mișcării 
israeliene Peace Now, 
de la 
fon
darea 
aces
teia, i 
1977.

Fără fuste 
scurte
Budapesta (MF) -
Primarul unui sector 
din Budapesta 
dorește să interzică 
purtarea fustelor mini 
angajatelor primăriei 
care nu au pidoare 
frumoase.
Chiar și așa, fustele 
nu trebuie 
să urce cu mai mult 
de trei centimetri 
deasupra genun
chilor.
Conservatorul Gyorgy 
Mitnyan, primarul 
sectorului 12 al capi
talei ungare, dorește 
să combată ținutele 
pe care le consideră 
prea neglijente prin
tre subordonații săi. 
Primarul general al 
Budapestei, Gabor 
Demszky, s-a opus 
ferm unei asemenea 
măsuri, pe care a ca
lificat-o drept 
grosolană.

■ Actorul s-a căsătorit 
sâmbătă, la Amagansett, 
cu producătoarea de 
film Susan Levin.

New York (MF) - Actorul 
american Robert Downey Jr. 
s-a căsătorit cu producătoarea 
de film Susan Levin, cu care 
avea o relație mai veche, a 
anunțat ieri revista People.

Ceremonia, la care au asi
stat doar apropiați și rude, 
printre care actorul Keanu 
Reeves și cântăreții Billy Joel 
și Sting, a avut loc sâmbătă, 
la Amagansett, în apropiere 
de New York.

Downey (40 ani) și SUsan 
Levin, cu nouă ani mai tâ
nără, s-au întâlnit în 2002, 
când ea a fost unul dintre

producătorii filmului „Gothi- 
ka” al lui Mathieu Kassovitz, 
în care actorul juca alături de 
Halle Berry. Aceasta este a 
doua căsătorie pentru Dow
ney, care are un băiat de 11 
ani din căsătoria cu Deborah 
Falconer.

Downey, care era conside
rat drept unul din eei mai 
promițători actori de la Hol
lywood, și-a întrerupt cariera 
in 1996, când poliția a găsit 
heroină și cocaină în mașina 
sa. El și-a petjțjtegut următorii 
șase ani înt^jj||hisoare, un
de a stat câ&MMBlunî, și cure 
de dezintoxicare.

Revista People scrie că Su
san Levin a fost de acord să 
se căsătorească cu el, cu con
diția să nu se mai atingă de 
droguri și alcool.

I Roxana esm-i
F născută în zodia 
r Pești, îi plac
J dansul și spor- 
p turile extreme.

(Foto: Traian Mânu)

Triumf românesc
■ Filmul lui Radu Mihă- 
ileanu a primit Lebăda 
de aur, iar al lui Cristi 
Puiu, Marele Premiu.

Copenhaga (MF) - Filmul 
„Va, vis, deviens” de Radu 
Mihăileanu a primit, sâmbă
tă, Lebăda de aur pentru cel 
mai bun film și cel mai bun 
scenariu, iar „Moartea dom
nului Lăzărescu”, în regia lui 
Cristi Puiu, a primit Marele 
Premiu al Juriului și pe cel 
pentru cel mai bun actor, la 
Festivalul de la Copenhaga.

Producția franco-israeliană 
realizată de regizorul de origi
ne română Radu Mihăileanu 
are în centru povestea unei 
mame creștine din Etiopia, 
care își determină fiul de no
uă ani să se declare evreu,

Povestea unei mame creștine din Etiopia (Foto: epa)

pentru a-1 salva de la foamete. 
„Dedic acest film tuturor ce
lor care suferă de foame”, a 
declarat regizorul la decer
narea premiului, o statuetă în 
formă de lebădă.

Marele Premiu al Juriului 
a fost obținut de filmul lui 
Cristi Puiu „Moartea domnu
lui Lăzărescu”, iar actorul 
Ion Fiscuteanu, care joacă în 
acest film, a primit Lebăda de

Aur pentru cea mai bună 
interpretare masculină.

Filmul lui Puiu » câștigat 
în mai premiul secțitfiiii Un 
certain regard a Festivalului 
de la Cannes. „Va, vis, devi
ens” a participat la Festivalul 
de la Berlin.

La Festivalul de la Copen
haga, premiul pentru cel mai 
bun regizor a fost decernat 
norvegianului Bent Hammer 
pentru producția „Factotum”. 
Premiul pentru cea mai bună 
interpretare feminină a fost 
adjudecat de Lili Taylor, care 
joacă în „Factotum”. Premi
ul publicului a fost obținut de 
filmul „Harry's Daughters”, 
in regia suedezului Richard 
Robert.

La această a treia ediție a 
Festivalului de la Copenhaga 
au fost proiectate 111 filme.

zițla canină. de sâmbătă, din Șanțul Cetății, 
cei mici acum vor fi cei dintâi mâi târziu.

(Foto,1 G*bi  Pap»)

. .......... .. .... -- ■■■■■wMMw.iimgâ1

in scopuri caritabile
Londra (MF) - Mai multe vedete, printre 

care și Catherine Zeta-Jones și Michael Dou
glas, au participat ieri și vor fi prezenți și 
azi la un turneu de golf în Țara Galilor, în 
Newport, competiție organizată în scopul 
strângerii de fonduri pentru câteva fundații.

Actrița galeză Catherine Zeta-Jones face 
parte din echipa europeană, condusă de Col
in Montgomery, în timp ce soțul ei, Michael 
Douglas, joacă pentru americani, al căror 
căpitan este Mark O'Meara.

Fiecare vedetă a ales o fundație căreia îi 
va dona banii obținuți din premii și din 
valoarea biletelor vândute.

Cu frica gripei aviare (Foto: epa)

Sunt primii la vaccinări
Londra (MF) - Ken Living

stone, primarul Londrei, a 
cheltuit deja un milion de lire 
sterline pentru a asigura sto 
curi de urgență de 100.000 ta
blete antivirale pentru anga- 
jații municipalității, în cazul 
izbucnirii unei epidemii de
gripă aviară în țară.

Ministerul Sănătății a în
tocmit deja o listă cu cei care 
vor beneficia de protecție 
antivirală, pe primele locuri

situându-se reprezentanții se*  
torului public, respectiv poli
ticienii, jurnaliștii, în special 
cei de la BBC, pompierii, po
lițiștii și militarii. Politicienii 
și jurnaliștii au fost plasați 
înaintea persoanelor coinave 
a femeilor însărcinate și bă
trânilor.

Oamenii de știință au aver
tizat deja că milioane de per
soane pot muri din cauza vi
rusului H5N1.

rea de 25 ani a fundației
Solidarity Union. (Fota EPA)


