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Cerul va fi variabil, mai mult senin.

dimineața la prânz seara

UE închide abatoarele

Traian Băsescu a avertizat că nu spriji
nă diplomația de lobby pentru firme. „A- 
vem nevoie de firme, dar nu facem cadouri
contracte**, a afirmat șeful statului, /p.2

(Foto: EPA)

■ Din 21 de unități, 9 
nu îndeplinesc normele 
UE, riscând să fie închi
se până la 30.06.2006.

Deva (L.L.) - Unitățile de 
procesare din județ, considera
te cu risc mare de închidere, 
simt încadrate în categoria D

de funcționare, conform situa
ției întocmite de Direcția Sani
tar-Veterinară Hunedoara și 
prezentată, ieri, cu prilejul u- 
nui seminar pe probleme de fi
nanțare în cadrul Programu
lui SAP ARD. Directorul Birou
lui Regional pentru Implemen
tarea Programului SAPARD 
în Regiunea V Vest, Liviu Pi

cior, a precizat că „tocmai pro
cesatorii din categoria D nu 
au depus proiecte de finan
țare. Aceasta se datorează lip
sei de inițiativă sau neștiinței 
de a întocmi proiecte, sau, în 
cel mai bun caz, proiectul este 
incomplet”. Până în prezent, 
doar reprezentanții a patru 
unități de procesare, din care

amintim Agro Company , Avis 
3000 și Albalact au depus la 
sediul Biroului proiecte pen
tru accesarea de fonduri în 
cadrul Programului SAPARD, 
cu o valoare de 8,87 milioane 
euro. UE acordă procesatorilor 
de came finanțări nerambur
sabile pentru atingerea stan
dardelor. /p.3.

Amprentare pentru date
Deva (KT&r- Deținuți! ce urmează a fi eli

berați din închisoare Vor fi amprentați $i in
cluși în banca de date a Poliției, a anunțat 
comisarul-șef Gheorghe Popa, adjunct al In
spectorului General al Poliției Române. Pro
tocolul cu Administrația Penitenciarelor pre
vede preluarea imaginilor faciale și a am
prentelor tuturor persoanelor aflate în de
tenție și care urmează să fie eliberate.

Pentru mașina ta!
Vrei să-ți cumperi o mașină, ai nevoie de 

transport? Soluția ta este “Cuvântul Liber”!
DE CE? Pentru că noi am lansat campa

nia “Pentru mașina ta!” Suntem ghidul tău 
în domeniul TRANSPORT și îți oferim 
soluția pentru problemele tale legate de 
deplasare! în fiecare miercuri alege TRANS
PORT din pagina 9!

închis fabrica de 
| medalii! Lotul olimpic de 
r gimnastică al României 

nu mai există! Ieri, Fd- 
k derația Română de 
f Gimnastică a decis 

desființarea lui. /p.7
K . (Foto: Țraian Mânu)
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■ Vladu va da socotea
lă în fața partidului 
și a Consiliului Național 
al Coaliției.

Daniel I. Iancu
dan lei, ia ncueinformmedia.ro

Deva - CNC a luat ieri de
cizia de a începe procesul de 
evaluare, pe baza eficienței, a

secretarilor de stat, conducăto
rilor de agenții și subprefec- 
ților, urmând ca persoanele cu 
rezultate nesatisfăcătoare să 
fie înlocuite. Astfel, până la șe
dința de săptămâna viitoare a 
CNC fiecare din cele patru 
partide aflate la guvernare își 
va analiza propriii reprezen
tanți în posturile menționate. 
Intenția declarată este aceea 
de a termina procesul de eva

luare cât mai curând, însă 
probabil că el nu va fi finali
zat în cursul săptămânii 
viitoare. Prefectul județului 
Hunedoara nu se teme de con
trolul la care va fi supus. „Es
te o evaluare care trebuie fă
cută, pentru a se cunoaște da
că au fost îndeplinite sarcini
le. Dacă se va considera că nu 
am făcut tot ceea ce trebuia, 
voi fi dat jos”, a spus Vladu.

Anti-majorare
Deva (D.I.) - Ministrul 

Winkler consideră că nu 
este nevoie ca TVA-ul să 
se majoreze la 22%. „Prin 
creșterea TVA riscăm să 
pierdem pe plan extern 
ceea ce am câștigat în 
planul competitivității 
prin cota unică. Va fi o 
frână asupra consumu
lui”, a spus Winkler. /p,6

Q în mediul urban

Repartizarea populației în jud. Hunedoara Ucisă de o supradoză
■ O fetiță din Hune
doara a murit după ce 
a inhalat o supradoză 
de medicamente.

Hunedoara (M.T.) - O fetiță 
de 10 ani suferea de aproxi
mativ trei ani de astm bron- 
șic, iar luni, în urma unei su- 
pradoze de medicamente, a de
cedat. Mama Elisabetei I. îi 
cumpărase cu o zi înainte un 
flacon de „Ventolin”, medica
ment cu ajutorul căruia fata 
reușea să respire mai ușor. Un

jeturi, îai medicul i-a reco
mandat fetei să ia maxim 
două pe zi. Luni, părinții fetei 
au plecat la serviciu, iar 
copilul a rămas singur, acasă. 
Până seara, fata a terminat 
spray-ul, iar în jurul orei 23:00 
i s-a făcut rău. A deschis larg 
geamurile de la cameră și i-a 
spus mamei sale că se simte 
foarte rău și nu mai poate să 
respire. Când femeia i-a cerut 
flaconul cu spray, fata i-a spus 
că l-a consumat pe tot. Speri
ată, femeia a anunțat ambu
lanța, dar la scurt timp fetița

ncueinformmedia.ro
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• Ambasada SUA din Sarajevo a fost eva
cuată, luni după-amiază, din cauza unei a- 
menințări neprecizate, conform televiziunii 
bosniace. Purtătorul de cuvânt al poliției lo
cale a explicat că s-a condus o operațiune 
în zona unde se află ambasada americană.

• Protest. O femeie de 50 ani, care deținea 
manifeste critice la adresa premierului japo
nez, Junichiro Koizumi, s-a înjunghiat ieri, în 
fața biroului acestuia din Tokyo. Campania 
pentru alegerile parlamentare de la 11 sep
tembrie a început oficial ieri.

Pentru șefia 
Likud

Ierusalim (MF) - Ben
jamin Netanyahu, prin
cipalul rival al premie
rului Ariel Sharon în 
cadrul Partidului Likud, 
și-a anunțat oficial, ieri, 
candidatura pentru con
ducerea formațiunii po
litice. El a demisionat 
din funcția de ministru 
de Finanțe la 7 august, 
cu o săptămână înaintea 
începerii aplicării plan
ului de retragere din co
loniile evreiești din Fâ
șia Gaza și Cisiordania. 
Netanyahu a denunțat a- 
cest plan, care, în viziu
nea sa, trădează ideolo
gia tradițională a Likud, 
favorabilă constituirii 
„Marelui Israel” (ale că
rui granițe se suprapun 
celor biblice).

Speră în corectitudinea CE

Mario Soares
(Foto: EPA)

■ Tăriceanu a dat asigu
rări că Guvernul român 
este capabil să își res
pecte angajamentele.

București (MF) - Premierul 
român, Călin Popescu Tări
ceanu, a dat asigurări că Gu
vernul de la București „este 
capabil să își respecte anga
jamentele europene în confor
mitate cu calendarul prevă
zut” pentru aderarea la UE în 
ianuarie 2007, dar așteaptă „o 
evaluare sinceră și corectă” a 
Comisiei Europene.

„Așteptăm o evaluare since
ră și corectă din partea Comi

siei Europene, care să țină 
cont de ceea ce facem pe plan 
intern, și nu de situația politi
că la nivel european”, a decla
rat Tăriceanu într-un comuni
cat oficial.

Premierul român s-a întâl
nit luni seara, la București, cu 
ministrul olandez al Afacerilor 
Europene, Atzo Nicolai, cu o- 
cazia reuniunii anuale a am
basadorilor României în lume.
Susținere reînnoită

Ministrul german de Exter
ne, Joschka Fischer, și minis
trul francez al Afacerilor Eu
ropene, Catherine Colonna, 
și-au reînnoit susținerea Ber

linului, respectiv a Parisului, 
pentru integrarea României

Așteptăm 
evaluare s 
și corectă 
partea Coi 
Europene.

Premierul

................ ..............................w 
în UE, prevăzută pentru 1 ia
nuarie 2007.

„Pregătirea României și a 
Bulgariei constituie obiectul 
unei supravegheri atente din 
partea Uniunii Europene”, a

subliniat Colonna într-un me
saj adresat ambasadorilor ro
mâni, citit de prim-consulul 
ambasadei Franței la Bucu
rești, Francois Delahousse.

România, care a semnat la 
25 aprilie tratatul de adera* 
la UE, în același timp cu Bul
garia, este supusă unei clauze 
de salvgardare deosebit de se
veră, fără precedent în cazul 
unei țări candidate, care poa
te fi activată de majoritatea 
calificată a statelor membre.

Clauza prevede amânarea 
cu un an â integrării, în cazul 
neîndeplinirii angajamentelor 
în domeniile justiției și con
curenței.

Candidat 
la prezi
dențiale 
Lisabona (MF) - Fos
tul președinte portu
ghez din perioada i
1986-1996, Mario j

Soares, în vârstă de j
80 de ani, a decis să ;
revină în viața politi- ;
că, prezentându-și i
candidatura pentru i
alegerile prezidențiale 
care vor avea loc în ;
ianuarie 2006. Soa- ;
res a fost unul dintre i
principalii artizani ai i
tranziției democratice ;
a Portugaliei, după 
Revoluția Garoafelor 

din 1974, prin care a 
fost înlăturată dicta- ;
tura lui Antonio de î

Oliveira Salazar, și ;
unul dintre actorii ;

.■.iraDorfât^.in.adera- ,. 
rea țării, în 1986, la i
Comunitatea Econo- i
mică Europeană. i

Bombardate
Bagdad (MF) - Armata ame

ricană a lansat, ieri, o serie 
de raiduri aeriene împotriva 
unor presupuse adăposturi 
ale rețelei teroriste al-Qaida, 
situate în apropierea graniței 
cu Siria, care s-au soldat cu 
moartea a cel puțin 56 de per
soane, printre care și un lider 
al rețelei, pe nume Abu Islam.

Opt bombe au fost lansate, 
în total, asupra unor clădiri 
folosite de șeful grupării și’de 
oamenii acestuia.

Raidurile au fost lansate ca 
urmare a numeroaselor informi 
mâții primite de la locuitori 
cu privire la prezența unui 
număr mare de teroriști din 
gruparea al-Qaida condusă de 
Abu Musab al-Zarqawi, care 
s-au reunit într-o clădire a- 
bandonată din nord-estul ora
șului, a declarat armata ame
ricană. Forțele americane și 
irakiene au întreprins, în ul
timele luni, mai multe opera
țiuni în provincia rebelă sun- 
nită Al-Anbar. ▲

Schimb de focuri
Riyad (MF) - Forțele de securitate saudi- 

te au fost implicate, luni seara, într-un 
schimb de focuri, în regiunea Jubail, în es
tul Arabiei Saudite, cu patru hoți de mașini 
irakieni, dintre care unul a fost rănit și cei
lalți trei arestați, relatează AFP.

Cei patru bărbați s-au infiltrat în regat 
pentru a fura mașini și a le duce fraudu
los în Irak, a anunțat ieri dimineața un 
purtător de cuvânt al Ministerului saudit 
de Interne, precizând că este vorba despre 
primul incident de acest tip.

„O patrulă a reperat patru irakieni în 
provincia Jubail, iar când s-a apropiat de 
ei, aceștia au deschis focul asupra polițiști
lor și au încercat să fugă”, a adăugat gene
ralul Mansur al-Turki.

„Forțele de securitate au ripostat. Unul 
dintre irakieni a fost rănit și transportat 
la spital, iar ceilalți trei au fost arestați și 
vor fi interogați”, a spus el.

Generalul Turki a menționat că două ve
hicule furate au fast găsite.

Societatea-este mai 
importantă decât Guvernul

Ar vrea să redevină 
președintele Poloniei

■ Băsescu a precizat 
că susține Guvernul, 
dar mai presus socie
tatea civilă.

București (MF) - Preșe
dintele Traian Băsescu le-a 
explicat, ieri, diplomaților 
români, că afirmațiile sale 
critice la adresa Guvernu
lui nu înseamnă crize, ci 
exprimă faptul că el susți
ne puncte de vedere ale so
cietății civile.

„Decât susținerea Guver
nului, este mai importantă 
susținerea punctelor de ve
dere ale societății civile”, a 
spus Băsescu, adăugând că 
se va manifesta public ori 
de câte ori vor exista crize 
în diferite domenii. El a 
dat exemplul situației din 
sănătate, unde a interven
it public pentru a se corec
ta o serie de probleme, a- 
vând în vedere semnalele

societății civile.
„Să nu vă emoționați 

când intervin, pentru că es
te obligația mea să o fac a- 
tunci când Guvernul nu re
zolvă lucrurile suficient de 
rapid”, a afirmat șeful sta
tului.

El a subliniat că atunci 
când președintele atențio
nează Guvernul asupra u- 
nui subiect nu înseamnă că 
se creează o situație de cri
ză. Șeful statului a precizat 
că susține Guvernul și că 
există miniștri angajați în 
respectarea celor convenite 
cu Uniunea Europeană.

Traian Băsescu le-a atras 
atenția diplomaților ro
mâni că integrarea în UE 
în 2007 rămâne obiectivul 
principal, că nici Președin
ția, nici Guvernul nu au al
ternativă și nu există vreo 
instituție a statului care să 
aibă o altă strategie pentru 
integrarea ulterioară.

Moscova (MF) - Fostul lider 
al sindicatului Solidaritatea, 
Lech Walesa, a declarat, în
tr-un interviu publicat ieri de 
cotidianul rus Izvestia, că ar 
dori să redevină președintele 
Poloniei, dar a recunoscut că 
o nouă candidatură a sa nu 
i-ar interesa pe compatrioții 
lui în prezent, relatează AFP.

„Aș dori să redevin preșe
dinte. Am anunțat deja că 
sunt dispus să particip la ale
gerile din 9 octombrie”, a afir
mat el.

„Candidatura mea nu a tre
zit, însă, un interes suficient 
de mare pentru ca să mă con
vingă să mă înscriu în 
campania electorală”, a expli
cat Walesa, care a fost preșe

dintele Poloniei după căderea 
comunismului, înainte de a 
devansat, la urne, de socia, 
democratul și fostul comunist 
Aleksander Kwasniewski.

„Cu toate acestea, mă pun 
în întregime la dispoziția na
țiunii poloneze. Sunt foarte 
bine pregătit: am un program 
adecvat și o stare bună de să
nătate”, a continuat fostul 
electrician de pe șantierul 
Gdansk, în vârstă de 62 ani.

„Nu uit că democrația are 
legile ei și alege în mod inde
pendent pe cine să mizeze”, a 
conchis Walesa, al cărui inter
viu este publicat pe prima pa
gină a Izvestia, alături de do
uă fotografii ale sale, una din 
1981 și cealaltă din prezent.

Bush este „foarte optimist"
Sustinâtori palestinieni ai Mișcării Ha
mas, fluturând steaguri în timpul proteste
lor pentru eliberarea deținuților palestini
eni din închisorile israeliene. în ultimele 
zile, în sudul Fâșiei Gaza au avut loc mai 
multe mitinguri pentru eliberarea acestora.!

(Foto: EPA)

Washington (MF) - Preșe
dintele american, George W. 
Bush, s-a declarat, luni, „foar
te optimist” în privința viito
rului Irakului, în timpul unei 
deplasări în statul Arizona.

Duminică, președintele ira
kian, Jalal Talabani, aprecia 
că noua Constituție este pre
gătită pentru a fi supusă refe

rendumului din 15 octombrie, 
la finele unui proces dificil, 
care nu i-a satisfăcut pe de
plin pe reprezentanții sunniți.

Principala formațiune sun- 
nită, Partidul Islamic Irakian, 
consideră textul inacceptabil 
și și-a afirmat intenția de a 
lupta împotriva lui înainte și 
în timpul referendumului. Fostul lider al sindicatului Solidaritatea, Lech Walesa (Foto: epa)
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• Expoziții. Vineri, 2 septembrie, la Muzeul 
Mineritului din Petroșani se vor vernisa două 
expoziții, cuprinse în „Zilele Municipiului Pe
troșani". De la ora 17.00 pot fi vizionate ex
pozițiile: „Gând și flori" - cu tematică florală 
- organizată de Asociația „Pro-Parîng", și o 
expoziție de fosile, minerale și roci. (S.B.)

Prețul
■ închidere?procesa- 

torilor creează dezechi
libre în toate domeniile

I

economiei hunedorene.

Loredama Leah
loredana.lealielnfarnimedia.ro

Joaca 
de-a TVA-ul
Damiel i. Iamcu
danicLiMciiff infonnmedia .ro

Deva - „Dacă nu vom reuși 
să salvăm unitățile de proce
sare clasate de DSV în catego
ria D, se vor crea puternice 
dezechilibre economice pe ter
men mediu și lung. Au de su
ferit nu doar procesatorii care 
vor fi închiși, dar și producă-

Reprezentanții DADR Hunedoara, însoțiți de directorul BRIPS fac o analiză a programelor SAPARDtorii care nu vor mai avea
Unii vorbesc că-i bine, alții spun că-i 

rău... Nu mai știi care-o zice pe cea dreaptă, 
căci nici în sânul strâmt și călduț al partidelor 

nu mai e liniște, decum în mijlocul larg al 
Coaliției. Umflarea TVA-ului la 22 la sută 

gâdilă orgoliul liberalilor, dar îi cam lasă rece 

pe ceilalți parteneri ai acestora din domeniul 
extrem de profitabil al colectării taxelor, 
impozitelor, dărilor și birurilor înghesuite 

peste creștetele românilor. Fie ei chiar și de 

alte naționalități...

Nu pricep cum judecă ai noștri, da' parcă 

au luat-o un pic pe de lături. Nu mult, numai 

cât să iasă binișor de pe orbită. Bănuiesc că 

la baza logicii lor, care e cât pe ce să 

îndrepte România mai degrabă spre ȚVA-urile 

din stepele Asiei decât spre cele din pustele 

Europei, stă faptul că pământul e dodoloț, 
deci până la urmă tot acolo se-ajunge. Ba 

chiar, dacă se ia ca bibliografie „tratatul" lui 
Jules Verne, cu o zi mai devreme. Jocul 
întâmplării (oare?) face ca taman la data când 

valoarea adăugată românească va sta să 

plesnească din cauza creșterii taxei cu trei 
procente, colegii noștri de cursă spre UE 
(cărora am ajuns să le zărim doar ceafa 

groasă de bulgari șmecheri) îi scurtează TVA- 

ului cinci procente din coadă. Fiind, deci, 
mult mai ușori, speră s-ajungă primii...

asigurată piața de desfacere a 
produselor. Pe lângă toate a- 
cestea, sute de oameni își vor 
pierde locurile de muncă”, 
spune directorul DADR Hu
nedoara, Ion Simion. Patru 
abatoare, totuși, vor rămâne. 
Pentru trei dintre proiectele

depuse de unitățile de proce
sare au fost încheiate deja 
contracte de finanțare în val
oare de 4,7 milioane euro, iar 
al patrulea a fost declarat eli
gibil și va beneficia de fon
durile solicitate. Direcția Agri

colă însoțită de specialiștii 
SAPARD și reprezentanți ai 
băncilor vor organiza vizite la 
sediile procesatorilor pentru 
identificarea problemelor con
crete cu care se confruntă a- 
ceștia și a șanselor pe care le

au de a se redresa. „Vom în
cerca să găsim și soluții de fi
nanțare a proiectului. Procesa
torii vor fi ajutați și în ceea 
ce privește scrierea și depu
nerea de proiecte cu finanțare 
SAPARD”, precizează Simion.

Țara arde și ouăle 
se ștampilează!
■ De la 1 septembrie, 
pe ouă ar trebui scrise 
informații „vitale" pen
tru consumatori.

Tiberiu Stroia

Noul C.C.M. în negocieri
Deva (I.J.) - Conform declarațiilor lui So

rin Stan, secretarul general al CNSLR - 
Frăția, în septembrie, se vor negocia trei 
puncte importante la CCM pentru 2006 cu 
reprezentanții guvernului.

Acestea privesc Anexa 3 pentru comasa
rea ramurilor economice, pregătirea profe
sională a salariaților și salariul minim pe 
economie. „Acum specialiștii noștri lucrează 
și la stabilirea pragului salariului minim 
pentru ca acesta să nu producă inflație”, a 
declarat Sorin Stan.

Deva - în timp ce Europa 
râde de noi pe la colțuri, Ro
mânia continuă să aplice așa- 
numitele norme necesare pro
cesului de aderare la U.E. 
Astfel, începând cu 1 septem
brie, va intra in &igb » HG * 
415/2004 care reglementează 
comercializarea... ouălor. Po
trivit noilor dispoziții, sta
bilite (culmea ironiei!) de gu
vernul Năstase, din septem
brie vom avea două categorii 
de ouă: categoria A - ouă 
proaspete și categoria B - ouă 
declasate.
„Avem ouă XL“

Și pentru ca totul să nu se 
oprească aici, ouăle de cate
goria A vor fi catalogate după 
mărimea lor. Acestea vor fi

XL - foarte mari (peste 73 de 
grame), L - mari (de la 63 la 
73 de grame), M - medii (de la 
53 la 63 de grame) și S - mici, 
sub 53 de grame. De aseme
nea, pe ouă vom găsi infor
mații privind data ouatului, 
modul de furajare a găinilor 
și regiunea de origine a ouă
lor. în plus, pe ouă va mai fi 
menționată metoda de creș
tere a găinilor. Adică vom ști 
dacă oul provine de la o găină 
crescută în aer liber, în hale 
la sol sau în baterii.

Cireașa de pe tort o repre
zintă însă mențiunile făcute în 
privința caracteristicilor unui 
ou de categoria A. Astfel, aces-

Din septembrie vom cumpăra ouă autehtone botezate ca în UE 

ta trebuie să aibă coaja și 
membrana normală, iar came
ra de aer să nu depășească șa-

•Lateqorir a ■ ■ r. destinjt- > nsumu-i.:______________________

iateqori.. ? ii d- lasat-* nentru industrii; alimentara 

■reutate -rai mult o ; rame

se milimetri înălțime și să fie 
imobilă. Aflăm și că albușul 
ouălor de tip A trebuie să fie 
transparent și lipsit de corpuri 
străine, în timp ce gălbenușul 
trebuie să fie vizibil doar sub 
forma unei umbre și să nu se 
distanțeze vizibil de poziția 
centrală in cazul rotirii oului. 
Din discuțiile purtate de CL 
cu producătorii agricoli hune- 
doreni, se pare că noile norme 
nu vor avea șanse, de a fi apli
cate prea curând. Așa că până 
la omleta UE, e cale lungă!

In județ
DN 7 Vețel - Ilia - Gurasada_____________ f
In Deva aparatele radar vor fi amplasate pe Calea bran
dului - Str. Horea - B-dul 22 Decembrie.________________
Radarele mai pot 8 întâlnite șl pe principalele adere rutiere 
de pe raza localităților Brad - Hațeg - Orăștie- Petroșani 
- Vulcan - Lupeni

Muzeul Aurului, solicitat 
de Primăria Brad

Brad (M.S.) - Autoritățile 
locale din municipiul Brad 
vor face demersuri la Ministe
rul Economiei și Comerțului 
pentru preluarea în adminis
trare a Muzeului Aurului din 
localitate, unic în Europa, a 
declarat primarul Florin Caza- 
cu. în prezent, muzeul este în 
proprietatea Companiei Min- 
vest Deva, dar primarul din 
Brad apreciază că acesta a fost 
realizat prin aportul minerilor 
din zonă și că „este normal să 
fie în subordinea Consiliului 
Local”. Primarul municipiului 
susține că obiectivul nu este 

înjunghiată
Deva (M.T.) - Conform pro

priei declarații, Elisabeta Her- 
bei, de 37 de ani, din Deva, a 
fost înjunghiată de soțul ei pe 
stradă. „După aproximativ 20 
de ani de căsnicie în care eu 
l-am întreținut și i-am plătit 
datoriile a ajuns, să fie la un 
pas de a mă ucide. Ne am în
tâlnit luni seară, pe stradă. M- 
am speriat când l-am văzut și 
mi-a cerut să-l duc acasă să 
vadă fata și am acceptat. Am 
mers împreună și când am a- 
juns acasă fata a schimbat

pus suficient în valoare și 
afirmă că intenționează să re
alizeze în zona Muzeului o 
piațetă și un monument dedi
cate oamenilor care au lucrat 
în mineritul aurifer.

Șopârla de aur

doar câteva vorbe cu el și a ie
șit afară. în apropiere de școa
lă a scos un cuțit și m-a lovit 
în picior, apoi mi-a mai apli
cat o lovitură în umăr și când 
a spus că vrea să-mi taie fața 
am ridicat mâna și cuțitul mi- 
a străpuns palma”, afirmă Eli
sabeta Hbrbei. Femeia, plină 
de sânge, a reușit să anunțe 
poliția și a fost transportată de 
urgență la spital, unde a nece
sitat 10 zile de îngrijiri medi
cale, iar bărbatul este cercetat 
pentru violență domestică.

Concurs puzzle în
Cuvântul liber

•- ■■■-'- • >:.s - .

Caută și decupează cele 6 piese puzzle apărute în Cuvântul Uber în 
perioada 29 august - 3 septembrie.
Lipește piesele puzzle pe o coală de hârtie, indi
când numele, adresa și numărul de telefon. 
Trimite plicul prin poștă la O.P. 1 C.P. 3 Deva, 
depune-l în cutiile speciale Cuvântul Liber sau la 
sediul redatei din Deva, str. 22 Decembrie nr. 
37 A, până în data de 7 septembrie (data 
poștei)
Participă $1 tul- Instalarea este indusă în premiu. 
Regulament:,
Pot participa doar persoanele care locuiesc în 
apartament cu maximum două camere, și cu 
ferestre normale, dacă nu au opțiunea să

Numele câștigătorului va fl publicat în paginile ziarului

plătească diferența sau să folosească doar ce li s-a oferit. 
Extragerea va avea loc la sediul redacției în data de 9 septembrie

CONCURS

i

loredana.lealielnfarnimedia.ro


miercuri, 31 august 2005

1B11 - S-l nâscut Theophile Gautier, seriilor și eseist 
francez. Susținător al mișcării romantice. a fost ulterior 
unul dintre; promotorii teoriei .artă pentru artă" șl pre
cursor al parnasianismului, (m. 1872)_______ -■
1K0 - S-a născut William Saroyan, prozator fi finraioiBg 
nord-american. [m. 1981). ________________
IMB ■ născut Ban Deșlîu. poet, (m. ■ t . i
IfH - §-a născut Leonid Popov, cosmonaiWH Iî ift» 
teci misiuni cosmica: comandantul navei Soiuz 35,37/Sal- 
Itrt 6, comandantul navei Soîuz 40 iSaliut 6 șl comaretiMiWl 
navd Soulz 1-1, i-5 fSallut 7, , . . L< ,
1887 - A murit EHarles Baudelaire, poet, estetician, critic 
liteiai și tie artă francez. Unul dintre Inițiatorii poeziei fi 
■rM moderne, (n.9 aprilie 1811)

Calendar religios
31 august - Punerea In raclă a brâulul 

Maicii Domnului

Deva (V.R.) - împăratul Arcadie, feciorul 
lui Teodosie cel Mare, a scos cinstitul brâu 
al Maicii Domnului din Ierusalim, unde era 
păstrat împreună cu haina ei, de către o 
fecioară. L-a adus în Constantinopol și l-a 
pus într-un sicriu luminat, pe care l-a numit 
sfânta raclă. După 410 ani, acea sfântă raclă 
a fost deschisă de împăratul Leon cel 
înțelept, pentru soția sa Zoe, care era chi
nuită de un duh necurat. Aceasta avusese 
o dumnezeiască vedenie: că dacă s-ar pune 
peste dânsa cinstitul brâu, s-ar lecui. Au 
găsit cinstitul brâu strălucind ca și cum ar 
fi fost țesut atunci. Avea o pecete tipărită 
în aur și o hârtie lipită, care arăta numărul 
și ziua în care fusese adus sfântul brâu în 
Constantinopol și cum a fost pus de mâinile 
împăratului Arcadie în racla pecetluită de 
el. împăratul a sărutat brâul și l-a întins 
peste împărăteasă împreună cu patriarhul 
de atunci. S-a petrecut o minime și imedi
at împărăteasa a fost vindecată de boală.

ZI agitată; cu evenimente. Starea psihică bună vă ajută să 
depășiți orice obstacol, in viața sodo-profesională un rol 
are familia.

21 apr.-20 mai _____ _____ _____

•<

Vă manifestați ingeniozitatea in cele mal stresante 
momente șl vă mirați că toți apelează la dv pentru a-l aju
ta. Suprasolicitare.

21 mai-20 Iun. ___________________

Ca să nu vă plictisiți aveți nevoie de mai multă acțiune. 
Reușiți să înțelegeți o problemă care vă frăm^n T * mult 
timp. . '>'■ . ’• .. ;.;iK !
21 iun.-20 iul.

Continuă eforturile dv de afirmare pe mal multe planuri. 
E posibil să faceți noi cunoștiate, utile, ue încredere de 
perspectivă.

21 M.-2B MB.

Zi potrivită pentru a vă lât». «a fumat sau a începe o eaiă 
de slăbire. Bunele obiceiuri însușite azi vă ,,or fosșț( mult 
timp.
21 aug.-20 sept. . a. / • .......
Aveți tendința de a deveni pi insistent j cHlat sâcâitor. 
Neînțelegerile cu un prieten Mi pn R> 0M; Atenție la 
exagerării

_____  ,_______________________, ...
Activitățile sociale tWd să devină prioritare și puneți primi 
reproșuri din paMea hmAmmmM îe rik om ■ negii-

Energie electrică
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea.energiei elec
trice.. 
Gaș metan
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 Bd, Decebal, bl. M_______________
_______________ Str. Mareșal Averescu, bl, .2O 

________________Str. A. lancu, bl. HI, sc. E 
Apă
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

Soluția Integramel din 
numărul precedent: M
- G - TAC - COPACI - 
ST - BUTUCI - A - 
VOTE! - POM - LEJER 
-AP - CAR - RAC - L
- A - NU - MASA - LAI- 
ET - BAR - CC - OPAL 
-PA - ESENȚA - JAR
- REAL - SUR - N - I
- ACU - VICII - MILA

i
t

La slujbă aveți hkiNI 8» Vă e la distracții. 
Faceți activități de rutină, unde riscul de a greși e măi 
mici
21 nov.-20 dec. _______

Se pare ratați o ocazie de a văi im remarcat, din oua» 
țll scăzute, dar cauza e starea noastă de

21 lan.-20 fabr

K —

TVR 1 B PRO TV B ANTENA 1 fl HBO 1 ACASĂ
7D0 Jurnalul TVR 
7:15 Orașele Italiei 
745 Euro-dispecer 
8D0 Portul miracolelor 
8:50 Mbs World România 
9D0 Sănătate pentru toți 
930 Teleshoooina 

10D0 Justiție militară 
10:50 Agenda Festivalului $1 

Concursului Internațional 
.George Enescu* 

11D5 Felidty 
11:55 Eiro-dispecer
12 DO Festivalul Național de

Muzică Ușoară Mamaia 
2005 (r)

13 DO Damon
1330 Desene animate: Chip și 
0 Dale

14*00 Jurnal. Sport.
Meteo

1430 Teleshopping 
15D0 Orașele Italiei (r) 
1530 ,.3ed Lexl Realizator

Ion Mirea
16.-00 Conviețuiri 
16:55 Oameni de presă (r) 
1730 Travelling circular 
1830 Damon (r) 
19D0 Jurnalul TVR Sport 

Meteo

7D0 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore 7 

! 9:15 Tânăr și neliniștit Cu:
g Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

' 10:15 Destine răscumpărate 
j 11:15 Tu ești, tucâștigil 

(reluare)
12:15 Zâmbete Intr-o pastilă 

< 13 DO Știrile ProTv 
î 13:45 Zâmbete 

într-o pastilă 
. 14:15 Răzbunare de famlfe 
’ 13 (dramă, SUA, 1998) Cu:
> Michael McKean, Brian
i Wimmer, Maiy Marsh,

Annette O'Toole 
! 16.00 Tânăr șl neliniștit. Cu: 

n Eric Braeden, Joshua 
“ Morrow, Laureen Bell, 

Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott

17D0 Știrile ProTv. Vremea 
1745 Tu ești, Iu câștigi!

Emisiune de divertis
ment

18:55 Știrile Sportive
19D0 Știrile PRO IV Sport 

Vremea

2Q£6 Festivalul Național al 
Cântecului și Dansului 
Popular Românesc, 
Mamaia 2005 Concurs 
(live)

2130 Festivalul Național al 
Cântecului și Dansului 
Popular Românesc, 
Mamaia 2005 Vedete în 
recital

2330 Jurnalul TVR. Sport. , 
M.StSO

0D0 Agenda Festivalului 
și Concursului 
Internațional .George 
Enescu* (r)

0:15 Intrusul (dramă, SUA 
K1997) Cu: Michael 

Badalucco, Amy Brenne
man, George DiCenzo, 
Paul Diomede, Ryan D. 
Gerber, Scott Glenn. i 
Leon, un tânăr cam fără ' 
minte, are un suflet de 
aur. Când vecina și fiul ’ 
ei sunt victimele 
abuzurilor soțului.

20115 Dm v-ați ascunselea 
rși (aventuri, SUA 1998) 

Cu: Tim Matheson, 
Ryan DeBoer, Carol Alt 
William Katt, Doug 
Abrahams. Nathan este 
un puști ce va fi mar
torul unei crime, după 
care va fi încredințat 
detectivului Norm (Tim 
Matherson) pentru a-l 
proteja. Puștiul e pus 
pe șotii și-i va face zile 
negre polițistului, dar 
până la urmă cei doi se 
vor împrieteni.

22:15 Fete ai lipici (r) 
23:00 Știrile ProTv Sport Vre

mea
23845 Vreau să fiu mare 
23:50 Fastiane: Cursa vieții și 

a morță Cu: Peter 
Fadnelli, Bill Bellamy, 
Trffani Thiessen

ISO Știrile Pro TV 
’DO De-a v-ațl ascunselee 
^(aventuri, SUA 1998)

6:10 în gura presei (r) 
7.-00 Obervator

! 8D0 Negustorii de visuri 
i- Ol (dramă, SUA 1980) 

Partea a doua
< M0 Anastasia (r) 

10D0 Comedia animalelor
! '030 Concurs interactiv 

12 DO Dădaca
' 13D0 Observator Cu: Simona 

Gherghe
1345 Miracol pe munte 

; 13 (dramă, SUA 2000, r) 
i Cu: Patty Duke, William

Devane, Elisabeth
■ Rosen, Natasha Mel-
Î nick. Ca mulți oameni

de afaceri, Tom Kinkaid 
a reușit să facă o avere 
impresionantă, dar a 
devenit un străin în pro
pria casă, mai ales în 
relația cu copiii.

’ 16D0 Observator Sport 
Meteo

1645 Vhrere - A trăi cu pasl- 
{ Hune
< 18.-00 Anastasia

19D0 Observator Sport 
Meteo Cu: Alessandra 
Stoicescu

l

2)30 Don Juan 
del România 
Mve tisinent cu Jojo 

2138 * lăjltoarea
13 (dramă. Marea

î Britanie, 2004) Partea a 
patra

2230 Observator cu Letiția 
Zaharia

23300 sută de 
«a zile ta junglă (dramă, 

■ Canada, 2002) Cu: 
Michael Riley, Aidan 
Devine, Jonathan Scarfe, 
Adrien Dorval. Uimi
toarea poveste al unui 
giup de petroliști cana
dieni ce au fost răpiți de 
rebelii columbieni,

: mărșăluind prin jungla
Ecuadoriană timp de 
100 de zile.

Î30 Concns 
krteractiv

230 Observator Cele mai 
*, /roa-petr știri din țară
s și de peste hotare

6D0 Reautul (Thriller, SUA 
jH 2003) Cu: Al Pacino 
755 Evelyn (Dramă, Irlanda, 
13 2002) Cu: Pierce Bros

nan, Aidan Quinn
930 Mafial (Comedie, SUA 
13 1998) Cu: Lloyd Bridges, 

Billy Burke
10:55 Blestemul piratului

13 (Aventuri, SUA 
2001) Cu: Thomas lan 
Griffith

1230 Looney Tunes: Nol 
’■j aventuri (Animație, 

' ' SUA 2003) Cu: Brendan
Fraser

; 14.00 Drum In zăpadă (Aven-
13 tură, Canada, 2003) Cu: 

Barry Pepper, James 
Cromwell

i 15:50 Vedete la Hollywood 
Angelina Jolie

16:15 Doi bărbați au plecat la 
’ 13 lăzbol (Comedie, Marea

Britanie, 2002) 
« 1805 Reautul (Thriller, SUA 

ra 2003) Cu: Al Pacino, 
> Colin Farrell, Bridget
, Moynahan, Gabriel

Macht, Mike Realba, 
Ron Lea.

UNI Regele Arthur (Acțiune, 
U SUA 2004) Cu: loan 

Gruffudd, Clive Owen, 
Mads Mikkelsen, Joel 
Edgerton, Hugh Nancy 

^D5 Hoții de tablouri (Aven- 
13 tori. Marea Britanie, 

2004) Cu: Cristopher 
Adlington, Gary Grant, 
James Mathison, Jason 
Harvey. Patru tembeli 
fură un tablou de 
Leonardo Da Vinci dintr- 
un castel scoțian. Nu vă 
gândiți, însă, la o vari
antă britanică a lui 
Thomas Crown Affair.

B40 Ziua Recunoștinței
[3 (Comedie; SUA 2003) 

Cu: Katie Holmes, Patri
cia Clarkson, Derek 
Luke, Alison Pill, John 
Gallagher Jr

1D0 Insomnia (Thriller, SUA 
ra 2002) Cu: Al Pacino, 

Hilary Swank, Robin 
s Williams

5
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07:00 Sărută-mă, prostu le I (s, 
r) 0830 Euro-Dispecer 0835 
CeZar și Tipar 09D0 Rebelii (s, 
r) 10D0 Tonomatul de vacanță 
1130 Cinci minute de cultură 
1140 Pasiuni (s) 1230 Tele
shopping 1240 Verdict: Crimă 
1330 Teleshopping 14*00 De
sene animate 1430 Fiica ocea
nului (s) 15D0 împreună în 
Europa 16D0 Călătorii de suflet 
1630 Sabrina (s) 17D0 Rebelii 
(s) 18D0 Omul între soft și moft 
1830 Minorități sub trei dicta
turi 19D0 Soția lui Lorenzo (s) 
20:00 Dragul de Raymond (s) 
Cu: Ray Romano 2030 Verdict 
crimă I 21:30 Jurnalul TVR 
22D0 JumaluTEuronews 22:15 
Iubire pătimașă (dramă, co- 
prod., 1996) Partea a patra. 
Anna duce o viață retrasă îm
preună cu soțul său 00:00 A- 
merican Gothic (s)

PRO CINEMA
12:55 Apropo de... vedete 
13D0 Surorile (s) 14*00 Batman 
(d) 15D0 Megastar 1530 Cu
ceritorii (s) 17:00 Dl. Smith 
merge la Washington (II) (dra
mă, SUA 1939) 19D0 Surorile 
(s) 20D0 Doctorul de suflete (s) 
22D0 Luke, mână rece (dramă. 
Statele Unite ale Americii, 
1967) 0045 Schimb de identi
tate (dramă, SUA 1992) Cu: 
Christopher Reid, Christopher 
Martin, Meshach Taylor.

J

i

I:

j

i

08:15 Culoarea păcatului (s, r) 
0915 Mama vitregă (s, r) 1010 
Anita (s, r) Cu: Ivonne Montero, 
Jorge Enrique Abello 12:15 
Amazoana (s) 13:15 Valenti
na, grăsuța mea frumoasă (s) 
14:15 U ăti de familie (s) 
1530 Luna (s) Cu: Christian 
Meier, Gaby Espino 1730 Po-

t veștiri adevărate 18D5 Vremea 
de Acasă 18:10 Inocență furată 
(s)19D0 Pariul iubirii (s)20D0 
Mama vitregă (s) 21 DO 

i Culoarea păcatului (s) 22:00 
t Anita. 00D0 Legături de fami

lie (s) 01 DO Poveștiri adevărate

12:35 Bani la greu 1330 
Teleshopping 14D0 Sunset 
Beach (s) 1445 Focus 15D0 
Dragoste și putere (s) 16D0 în 
slujba legii (s) 16:55 News 
Radio (s) 17:30 Cash Taxi (r) 
18D0 Focus. Sport. Meteo. Cu: 
Magda Vasiliu și Adrian Bucur 
19D0 Documentar 20D0 Când 
bărbații nu-ți dau pace (come
die romantică, SUA, 1992) 
22D0 Cash Taxi 2230 Trăsniți 
în N.A.T.O. 23D0 Focus Plus. 
Cu: Cristina Țopescu 2345 în 
slujba legii (s, r) 0045 Guiness 
- Lumea recordurilor 0145 ....___________ ____________
Focus. Sport. Meteo (r) 0245*' (reluare) 0130 De trei ori

i

i

06.30-07.00 Observator (r) 
1630 -1645 Știri locale -I

■i.
?■

0630*10.00 Reluarea emisi- 
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

i

it
t

i

i

I

I

07:00 Programul de știri N24 
10:00 Teleshopping 11:00 
Naționala de bere - Batalionul 
distracționar 12D0 Teleshop
ping 13D0 Rebeca (s, r) 14D0 
Jurnalul de prânz 1530 The 
Double (mini serie) 1630 Rebe
ca (s) 1730 Naționala de bere 
- Batalionul distracționar 1830 
24 de ore Național Tv 19D0 24 
de ore Național Tv 1945 Țara 
Iu' Papură Vouă 20D0 Viața lui 
Toby (dramă, SUA 1993) 22D0 
Jude (dramă, Marea Britanie, 
1996) 00:00 Naționalul la 
miezul nopții 00:30 Viața lui 
Toby (dramă, SUA 1993, r)

I

I

10:15 Prin cenușa imperiului 
(dramă, România, 1975, r) 
12D0 Mapamond creștin. Emi
siune religioasă 1230 Tele
shopping 13D5 Calea, adevărul 
șl viața 13:50 Jet Set 14D0 
Teleshopping 1430 Euroblitz: 
Oamenii și politica 15D0 Tele
shopping 1535 Euroblitz: Jur
nal European 16D0 Euromaxx 
1630 Ne privește. 18:00 61 
Vine presai 20D0 Misterele Bu
cureștilor (aventuri, România, 
1983) 22D0 Ion: Blestemul pă
mântului, blestemul iubirii (dra
mă, România, 1979) OODO Edi
ția de noapte

' 12.15 Domnul Muzică (come
die, SUA 1998) 

'1400 Fiicele lui McLeod (s) 
s 1445 Familia Osmond 

(biografic, SUA 2001) 
11630 P.T. Barnum (II) (dramă, 
i coproducție, 1999, r)
* 18.15 Câinele din Baskerville 

(polițist; Canada, 2000, 
»

20D0 Fiicele lui McLeod (s) 
21 DO 0 șansă de împăcare 

(dramă, Marea Britanie, 
1994) 

zz45 Jo sn & 
2345 Cartografii (thriiier, 

coproducție, 2001)
*

i 
t 
ț
15.00 Manappuri: Cel mai 

dificil tunel
«16D0 Confruntări și fiare 

vechi. Forțe de
j tracțiune 

1445 Filiere 15D0 Realitatea 172» Motociclete americane, 
de la 15:00 15:15 Realitatea ; 
medicală 16D0 Realitatea de la 
16:001645 Filiere 17D0 Real
itatea de la 17:0017:15 Arena 
Media cu Dan Cristian Turturică 
1755 Infobusiness 18D0 Real
itatea de la 18:0019D0 Reali
tatea Zilei cu Răzvan Dumitres
cu 20D0 Realitatea de la 20:00 
20:15 întrebările Realității 
21D0 Realitatea de la 21:00 
2145 Cifrele realității 22D0 
Zece fix cu Stelian Tănase 23D0 

salrtatea dela23D023:1545 
de ani de comunism 00D0 
Realitatea de la ora 00:00

I

S

i

i

1455 Imagini de viață (s, Ung.) 
1535 Dezbatere despre guvern 
16D5 Deschiderea anului școlar 
17D0 Plaza (s, It.) 1730 Sec
ole maghiare 1750 Emisiunea 
tinerilor metodiști 18D0 Crezul 
în zilele noastre 1830 Știri 
18:35 Știri economice 1845 
Știri regionale 19D0 Povești 
1940 Hotelul inimilor 20:30 
Sri, meteo, sport 21:05 Doi 

r-o cameră (corn. Fr. 2003) 
2245 Momente vesele cu 
Kabos Gyula 23:00 Miercuri 
seara 2330 Casa culturii

1OD0 Sodă-joc telefonic 11D0 
Teleshop 1240 Salome (s, com. 

s SUA) 1320 Puterea imperfectă 
(f, SUA) 1520 Joc 1620 Cără
rile iubirii (s, Mex.) 1650 Ani

ta (s, SUA) 1725 Monk (s, 
Ang.) 1825 Al șaptelea cer (s, 
SUA 1930 Știri, meteo 20D0 
La bine și la rău (s, Ung.) 2030 
Activ (magazin) 21:10 Colum
bo (f, SUA) Cu: Peter Falk, Pa
trick McGoohan, Denis Arndt, 
Louis Zorich, Penny Fuller 23D0 
TV Scanda SUA 1997) 
Cu: Rodney Dangerfield, Debi 
Mazar, David Ogden Stiers, 
Burt Reynolds, Rita McKenzie 
01:10 Bună seara, Ungarial

i

I
i
•f

Văduva neagră
18D0 Salvarea submarinului 

Kursk
■ 19D0 Tehnologie extremă, ( 

Barajul marin al Olan-
J dei
20.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt, Golful Syd- 
ney/Stavridul cu coadă 

s galbenă 
: 2030 Evadare printre lacuri 
21D0 Sfârșitul Uniunii Sovie

tice
; 22D0 Revelații industriale: 

Povestea Europei, Pu
terea vântului»
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• Poliție. Poliția Comunitară din Petroșani 
mai are 12 posturi libere, din cele 50 sta
bilite prin HCL. Din cele 38 de locuri ocu
pate, trei sunt admise prin examen de femei. 
Următorul concurs va fi organizat în luna 
octombrie din acest an. în zilele de 8 și 9 
septembrie este programat și examenul pen
tru ocuparea fotoliului de șef serviciu. (I.J.)

• Investitor. O firmă germană vrea să 
investească în Lupeni și a solicitat atribuirea 
Incintei Principale Sud (Mina Sud) din orașul 
Lupeni, prin concesionare, pe o perioadă de 
49 de ani, la prețul de 2,5 euro/mp/an, pen
tru un punct de lucru de producere de 
echipament de unică folosință pentru 
blocurile operatorii. (IJ.)

Alocație
Deva (I.J.) - ONG 

„Salvați Copiii” Româ
nia propune ca alocația 
de stat pentru copii să 
rămână un drept al co
pilului și să nu fie de
dusă din venitul minim 
garantat. Acordarea alo
cației este condiționată 
de obligativitatea frec
ventării cursurilor șco
lare, contribuindu-se la 
reducerea abandonului 
școlar și a exploatării 
muncii copiilor. „Copi
lul este protejat prin in
troducerea condiției de 
frecventare a școlii pen
tru acordarea alocației 
de stat pentru copii și 
prin obiectivele pe ter
men lung de reducere a 
sărăciei prin acordarea 
venitului minim garan
tat”, susține organizația. 
„Salvați Copiii” solicită 
sensibilizarea autorități
lor la posibila extindere 
a fenomenului de aban
don școlar și muncă a 
copilului, ca o consecin
ță a deducerii alocației 
pentru copii din venitul 
minim garantat.

ing. Emil Gavrilă

Grâu de 
sămânța 
Deva (L.L.) - Produc
ția de grâu în unele 
zone ale județului 
este apropiată de 
cea record de anul 
trecut și asta în ciu
da inundațiilor catas
trofale din acest an.
Conform purtătorului 
de cuvânt al DADR 
Hunedoara, Emil 
Gavrilă, anul acesta 
grâul a fost cultivat 
pe o suprafață de 
16.000 ha, producția 
medie obținută fiind 
de aproximativ 3000 
kg/ha. „îmbucurător 
este faptul că grâul 
recoltat esțe de uri 
nivel calitativ'bun. 
Județul Hunedoara 
poate asigura și în 
acest an, din pro
ducție proprie, 
jumătate din canti
tatea de grâu nece
sară pentru 
însămânțările de 
toamnă. Cealaltă 
cantitate de grâu 
necesară agriculto
rilor este asigurată 
prin intermediul 
Agrosemurilor", 
spune purtătorul de 
cuvânt al Direcției 
Agricole Hunedoara, 
Emil Gavrilă.

ji

Universitatea
Erfurt, Germania, și- 
a redeschis ieri 
porțile și este vi
zitată deja de 
numeroși studenți. 
Unitatea de 
învățământ superior 
a fost închisă in 
urma prăbușirii 
unor ziduri în care 
și-au pierdut viața 
17 studenți est-ger- 
mani. Renovarea 
școlii a costat 10 
milioane de dolari, 
iar deschiderea 
porților sale către 
elevi s-a făcut, ieri, 
în prezența cance
larului german Ger
hard Schroeder.

(Foto: EPA)

Detectiv particular cu acte
M Diferit de eroul seri
alelor, detectivul parti
cular prinde contur și 
la noi. Legal!

Ina Jurcone_______________________
lna.jurconefllnformmedla.ro

Deva - Potrivit Legii 329/ 
2003, detectivii particulari au 
un domeniu de acțiune bine 
stabilit, diferit de. ceea ce ști-: 
am din filme. „Putem fi solici
tați pentru investigații cu pri
vire la persoane dispărute de 
la domiciliu, despre conduita 
și moralitatea acestora. Infor
mațiile obținute de noi sunt 
destinate exclusiv clienților, 
iar acestea pot fi furnizate, la 
cerere, doar instanțelor jude

cătorești, dacă sunt utile pen
tru aflarea adevărului într-un 
caz aflat pe rol”, precizează 
Traian T., unul dintre cei 12 
detectivi cu acte în regulă din 
Deva.

Pentru a ajunge detectiv 
particular, trebuie să treci ex
trem de multe teste, dar cei 
care au reușit spun că meri
tă. Cunoștințele lor trebuie să 
îmbine drept penal, psihologie, 
economie. Ceea ce este foarte 
important este starea de sănă
tate a lor îmbinată cu o răb
dare ieșită din comun.
Există deja firme

Dreptul lor de a profesa poa
te fi suspendat de la o lună la 
trei luni pentru încălcarea 
competenței, iar licența poate

fi anulată dacă detectivul re
petă greșeala în decurs de un 
an. Detectivii particulari nu 
pot investiga cazuri care peri
clitează siguranța națională, 
nu pot urmări diplomați sau 
ambasadori sau nu pot inves
tiga cazuri aflate în cercetare 
de către poliție sau parchete.

Până în prezent, cei care se 
ocupau de investigarea aces
tor cazuri erau firmele de 
pază și protecție, însă legea 
specifică clar diferențierea în
tre cele două tipuri de socie
tăți comerciale.

în județ abia acum se pun 
bazele.

Meseria de detectiv particular prinde contur (Foto: arhivă)

Condamnați la exterminare
A

eHH WLimMI
........................„...A.

Moneda lei lei vechi
1 dolar australian 2,1499 21499
1 dolar canadian 2,3881 23881
1 franc elvețian 2,2587 22587
1 coroană cehă ; 0,1185 1185
1 coroană daneză 0,4694 4694
1 liră egipteană 0,4967 4967
1 EURO 3,5005 35005
1 liră sterlină 5,1233 51233
100 forinți maqhiari 1,4294 14294
100 veni japonezi 2,5801 25801
1 leu moldovenesc 0,2264 2264
1 coroană norvegiană 0,4419 4419
1 zlot polonez 0,8643 8643
1 coroană suedeză 0,3749 3749
1 liră turcească 2,1082 21082
1 dolar SUA 2,8683 28683
1 g AUR (preț în lei) 40,1849 401849
1 DST 4,1756 417

■ Ploile abundente din 
această vară au afectat 
în principal cartierele 
sărace din Petroșani.

Ina Jurcone_______________________
lna.jurconefllnformmedla.ro

Petroșani - Cartierul Bos- 
nea, din Petroșani, a fost cel 
mai afectat de torentele că
zute pentru că aici locuințele 
au 100 de ani vechime. Pen
tru că aveau defecte canali
zările, apa a băltit și a distrus 
structura de rezistență a ca
selor. Localnicii spun că, de 
câte ori plouă mai tare în 
Petroșani, casele le sunt inun
date. Reparații, ioc, pentru că 
peste 90% din cei care locu
iesc aici au venituri sub un

milion de lei și mulți copii în 
fiecare familie. Pentru că 
bani la bugetul local nu există 
pentru a repara acolo câte 
ceva la fiecare ploaie, Carol 
Schreter, primarul munici
piului, a expertiza! locul și a 
decis că tot cartierul trebuie 
demolat. „Zona reprezintă un 
pericol pentru cei care stau

Carol Schreter

acolo. Ne costă prea mult să 
le reparăm, mai bine con
struim altele. Am primit ceva 
clădiri de la armată și, dacă 
ANL-ul ne dă bani, mutăm a- 
colo toate familiile din Car
tierul Bosnea. Pe lângă riscul 
să se prăbușească casele, zona 
este un focar de infecție”, 
declară primarul.
Toți sunt bolnavi

Mizeria din zonă a afectat 
fiecare familie din cartier. Lo
cul „geme” de HIV, TBC, he
patită. Nici durata de viață 
nu depășește aici 60 de ani. 
De altfel, zona este un adevă
rat lagăr de exterminare. Oa
menii spun că sunt condam
nați la moarte lentă, însă nici 
un localnic nu a făcut nimic 
pentru a le fi mai bine.

EM Brad se va 
închide

Brad (I.J.) - Exploata
rea aurului în subteran 
la Brad se va închide 
„într-un timp relativ 
scurt”, a declarat minis
trul Economiei, Codruț 
Șereș. Rentabilitatea ex
ploatării miniere a 
scăzut odată cu scăderea 
concentrației de minereu 
aurifer, afirmă minis
trul.

„Acum concentrația 
minereului aurifer nu 
mai face rentabilă activi
tatea minieră. Exploa
tarea minieră în subte
ran se va închide într-un 
timp relativ scurt”, a 
spus Șereș.

RAFKKRE (RRC)______________________________
9. HABER__________________ suspendat
10. BCCARPAT1CA 0,5100 +3,03

1.

Societatea

SNPPETROM

Preț 
închidere
0,4530

Variație 
(lei/acțX%) 

+1,12
2. S1F1 BANAT-CRIȘANA 1,4600 +4,29
3. W 0,9000 +0,56
4. BRD 11,6000 +0,87
5. IMPACT 0,4030 0
6. AZOMUREȘ 0,2000 -3,38
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,7400 +0,68
8. ROMPETROL 0,0965 +3,21

Rubrică realizata de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

11. DECEBAL
12. ARGUS «

0,0095
3,3000

. -5
+3,13

Echivalări de
Deva (I.J.) - Pentru a putea 

munci în Italia, asistenții me
dicali trebuie să-și echivaleze 
diplomele. Aceasta nu se poate 
face decât la Ministerul Să
nătății italian, Piazzale dell In
dustria 20, 00144 Roma, în fie
care miercuri, între orele 9.00 
-12.00, sau în prima zi de luni 
din lună. Dosarul trebuie să 
conțină următoarele acte: ce
rerea tip „D” prin care se soli
cită echivalarea; fotocopia do
cumentului de identitate; foto
copia legalizată a diplomei de 
abilitare specifică pentru ac
tivitate; fotocopia legalizată a 
programei școlare; declarația 
de valoare eliberată de autori-

diplome
tatea diplomatică italiană; cer
tificat care să ateste inexis
tența unor limitări de tip pe
nal sau profesional; certificat 
care să ateste activitatea 
desfășurată în România, ulte
rioară obținerii diplomei.

Toate documentele, redac
tate în limba română, trebuie 
să fie însoțite de traducerea în 
italiană certificată de Autori
tatea diplomatică italiană din 
România sau de un traducător 
oficial de pe lângă un tribunal 
italian.

Pentru informații suplimen
tare poate fi consultat site-ul 
Ministerului Sănătății din 
Italia - www.ministrosalute.it.

semnătura pe unul din posterele expoziției „Solidaritatea .
| La 25 de ani de la manifestările din Polonia, statul a orga- 
i nizat ample manifestări. (Foto: epa)

lna.jurconefllnformmedla.ro
lna.jurconefllnformmedla.ro
http://www.ministrosalute.it
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• Amenzi. în ultimele 48 de ore, polițiștii 
hunedoreni au aplicat 103 amenzi la legea 
circulației și s-au ridicat în vederea sus
pendării 8 permise de conducere, din care 4 
pentru alcool, și s-au reținut 3 certificate de 
înmatriculare. Valoarea totală a amenzilor 
aplicate a fost de 10.745 RON. (M.T.)

• Protecția consumatorului. Pe linia pro
tecției consumatorului inspectorii au aplicat 
8 sancțiuni contravenționale unor persoane 
depistate în Hunedoara, Călan, Hațeg și 
Lupeni și a fost ridicată în vederea confiscării 
marfă de 100 RON. (M.T.)

• Cercetați. Paraschiv L., cu antecedente 
penale, și Dragoș L., ambii de 19 ani, din 
Petroșani, fără ocupație, au desfăcut și sus
tras părți componente de la una din liniile 
necirculate din Stația CF Petroșani, iar preju
diciul în valoare de 2.783 RON nu a fost 
recuperat. Cei doi sunt cercetați în stare de 
libertate. (M.T.)

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Dragoste cu 
năbădâi

Cu un contract prenupțial valabil până în 

2008, mariajul dintre PNL și PD scârțâie din 
toate încheieturile. în plus, având ca nași de 

cununie un partid care a intrat în Parlament 

pe ușa din dos, deschisă de PSD, (mă refer 

aici la conservatorii lui Voiculescu) și UDMR- 

ul, cel nelipsit de la toate mesele cu dar ale 

guvernării, Alianța D.A. devine încet-încet o 

copie fidelă a defunctului CDR. Care, zilnic, 
ne oferă variante îmbunătățite ale celebrei 

fabule „Racul, broasca, și o știucă".
Ultimul caz concret: PNL-istul Tăriceanu ne 

anunță că va majora' TVAaui, vine PD-istul 
Boc și-i dă peste bot. Nu mai vorbesc de 

UDMR-iști care nici ei nu sunt de acord. 
După care, „boc-ul" ăsta mic de la Cluj îi 

atrage atenția lui Tăriceanu că, dacă se 

enervează, răstoarnă carul mare al Guvernării. 
Ăla în care se plimbau împreună prin țară, 

acum un an, ca să vadă alegătoru' iubire la 

maximum.

Și ca totul să fie cât mai spectaculos, 

aflăm că aleșii noștri au început nemunca. 
Adică, cum ar veni vorba, ocupați-vă locurile 

că începe circul!

Ajutor de 50.000 de euro
Deva (D.I.) - Departamentul pentru Co

merț Exterior, aflat sub coordonarea mi
nistrului delegat Iuliu Winkler, a inițiat o 
campanie de strângere de fonduri pentru 
ajutorarea persoanelor sinistrate în urma 
inundațiilor din acest an. „Am făcut acest 
lucru prin intermediul consilierilor comerci
ali ai României care activează în străinătate 
și am reușit până acum să adunăm aproxi
mativ 50.000 de euro. Cu această sumă 
urmează să se finanțeze construcția unei 
instituții într-o localitate din zonele calami
tate; urmează ca în perioada următoare să 
stabilim care va fi acea localitate”, a spus 
Iuliu Winkler.

Suntem codași la SAPARD
Deva (L.L.) - Directorul Biroului Regio

nal de Implementare a Programului Sapard 
Timișoara, Liviu Picior, a precizat că 

județul Hunedoara este unul 
dintre codașii Sapard, deși 
are depuse și contractate 10 
proiecte. Pentru remedierea 
acestei situații, va fi organi
zată o caravană de mediati- 
zare a programului, în cadrul 
căreia persoanele interesate

vor putea completa efectiv cererea de fi
nanțare pentru un proiect Sapard. Mai mult, 
proiectele care nu depășesc 10000 euro sunt 
întocmite și oferite gratuit solicitanților de 
către specialiștii de la Oficiul de Consul
tanță Agricolă Hunedoara.

Liviu Picior

cwăhm.

Școli fără autorizații
■ Stadiul pregătirii uni
tăților de învățământ în 
județ se apropie în 
ritm alert de final.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniclu@informmedia.ro

„sunt insuficienți, pentru că 
mai sunt de plătit și cheltu
ielile lunare ale unității” (dir. 
liceu anonim n.r.).

„în județ nu sunt școli 
inundate, dar nici care să fi 
primit fonduri alocate prin 
hotărâri de guvern. Repara
țiile sunt aproape finalizate și 
nu avem semnale că există 
probleme la școlile din județ”, 
spune reprezentantul Inspec
toratului Școlai Județean Hu
nedoara, Sorin Todor.

Deva - Ca în fiecare an, în 
preajma datei de începere a 
anului școlar, cei care au 
grijă ca toți preșcolarii, elevii 
sau studenții să intre în. școli 
cu clase curate, care să ofere 
tot confortul și serviciile 
necesare se află în febra 
reparațiilor.

Reparații la acoperișuri, la 
grupurile sanitare, ale mobi
lierului și, mai puține, cata
logate „generale”. Aceasta 
pentru că asemenea lucrări 
necesită alocarea unor fon
duri mult prea mari, de la 
bugetul primăriilor, bani care Grădiniță în renovare

La 23 august situația aces
tora cuprindea un procent de 
50% pentru igienizarea finali
zată corespunzător, 70% la e- 
fectuarea reparațiilor curente 
sau 30% pentru obținerea au
torizației de funcționare. Ieri, 
această evaluare efectuată de 
ISJ Hd. cuprindea: 80% la re
parațiile curente; pentru igie
nizarea unităților de învăță
mânt 62%, iar autorizații de 
funcționare au obținut doar 
38% din totalul dosarelor.

4
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Comitete și 
comiții

Orăștie (D.I.) - La ini
țiativa consilierului local 
Romulus Mariș, CL Orăș
tie s-a împărțit, la ședința 
de săptămâna trecută, în 
cinci comitete. Rolul aces
tora ar fi acela de a răs
punde de legăturile de co
laborare cu cele cinci 
orașe înfrățite cu Orăștia, 
printre atribuțiile „mem
brilor de comitet” numă- 
rându-se inclusiv găzdu
irea membrilor delegați
ilor sosite din străinătate. 

-Menționăm că munici
piul Orăștie a stabilit de- 
a lungul ultimilor zece 
ani relații de înfrățire cu 
orașele Crîuleni (Republi
ca Moldova), Fenouillet 
(Franța), Rahat (Israel), 
Helmstedt (Germania) și 
Sliedrecht (Olanda).

Bineînțeles. Din 
moment ce 

infestarea a avut loc 
tot dintr-o culpă me
dicală, pentru că altfel 
nu ar fi avut cum, 
este normal ca orice ■ 
medic să-i acorde 
îngrijirea medicală de 
care are nevoie. 
Ludovic S.,
Deva

Copiii infestați cu 
virusul HIV tre

buie tratați la fel ca 
orice pacient. Normal 
ar fi fost să nu fie 
nevoie de o lege prin 
care să se aplice 
pedepse, medicii 
având obligația să 
trateze orice pacient. 
Ina,
Deva

Legea este de foarte 
multe ori nerespec

tată. Fiecare medic își 
face meseria așa cum 
crede el de cuviință, 
dar, din punct de 
vedere moral, ar tre
bui să acorde asis
tență medicală 
oricărui pacient. 
NicU,
Deva

împotriva creșterii TVA
Deva (M.S.) - Ministrul de

legat pentru comerț, Iuliu 
Winkler, a declarat, la Deva, 
că „personal” este împotriva 
majorării cotei TVA la 22 la 
sută, apreciind că este necesa
ră o analiză „foarte atentă” în 
ceea ce privește o eventuală 
creștere a acestei taxe. în opi
nia sa, majorarea cotei TVA 
„ar face imposibilă” atingerea 
țintei de inflație pe acest an.

Ministrul a explicat că apli
carea cotei unice de impozi
tare, de 16 la sută, a dus la 
creșterea veniturilor la buge
tul de stat, în prima jumătate

a acestui an, comparativ cu 
perioada similară din 2004. în 
plus, aplicarea noii legi pri
vind combaterea evaziunii fis
cale, care a intrat în vigoare 
de două zile, va duce la o 
sporire a sumelor colectate 
din taxe și impozite la buget, 
în aceste condiții nu ar fi 
nevoie de majorarea TVA, a 
arătat ministrul delegat pen
tru comerț. El a adăugat că 
UDMR, formațiune politică 
din care face parte, nu și-a 
exprimat un punct de vedere 
oficial în privința creșterii 
cotei TVA.

Ar

Este și normal să fie 
așa. Copiii infestați 

cu virusul HIV nu au 
nici o vină și cei în 
măsură să acorde a- 
sistență medicală sunt 
obligați moral, prin 
jurământul pe care 1- 
au depus, să le acorde 
asistență medicală. 
LUMINlțA,

Deva

Da. Dacă ar acorda 
asistență medicală 

doar pe ales, nu văd 
de ce ar mai trebui să 
depună un jurământ 
pe care, oricum, nu-1 
respectă. Și copiii bol
navi de SIDA trebuie 
tratați la fel ca ori
care alt pacient.
Viorel Trifa, 
Deva

(Foto: Sanda Bdcaniciu)

Ruinele Ulpiei Traiana Sarmizegetusa au reprezentat 
în această vară o adevărată atracție turistică. în perioada 
efectuării săpăturilor de către arheologi, perioadă căldu
roasă, ruinele și muzeul din localitate au fost vizitate zil
nic de sute de turiști printre care foarte mulți străini.
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■ Spre stupoarea ro
mânilor, nu vom mai 
avea lot olimpic de 
gimnastică.

• împotriva violenței. Astăzi este ultima zi 
în care președinții echipelor de fotbal divizio

nare D și din Campionatul Județean trebuie 
Mă comunice către AJF Hunedoara denumirea

entităților contractante în vederea asigurării 
protecției și ordinii publice pentru jocurile pe 
care le organizează. (V.N.)

• Mai multe echipe. în ediția 2005 - 2006 
a Campionatului Județean de Fotbal vor fi 
prezente 17 echipe, față de 13 câte au acti
vat în ediția trecută. Acestea sunt împărțite 
în două serii: Valea Streiului - 9 echipe; 
Valea Mureșului - 8 echipe. Meciurile se vor 
desfășura duminica de la ora 16. Campiona
tul va începe la 25 septembrie a.c. (V.N.)

• Meci dificil. Jucătorii reprezentativei 
Cehiei sunt convinși că vor avea un meci 
dificil, sâmbătă, la Constanța, împotriva 
echipei României, în grupa I de calificare la 
CM 2006, deoarece selecționata pregătită 
de Victor Pițurcă își joacă ultima șansă de 
calificare. (V.N.)

București - Ieri, Federația 
Română de Gimnastică (FRG) 
a decis desființarea lotului 
olimpic de gimnastică, sporti
vele Cătălina Ponor, Floarea 
Leonida și Daniela Sofronie 
fiind trimise să se pregătească 
la cluburile lor. Acest lucru s- 
a întâmplat după ce Ponor și 
Leonida au mers sâmbătă 
noaptea la un club, de unde s- 
au întors la ora 4.00 dimineața. 
Rezilierea contractelor

De asemenea, în cadrul șe
dinței federației, antrenorii 
Octavian Belu și Mariana Bi
tang au cerut rezilierea con

(Foto: Mihai Stan)A fost un vis frumos

W.................
Această situație 
s-a produs prin 
sustragerea de la 
pregătirea nor
mală
Octavian Belu, 
Antrenor

tractelor cu FRG și cu Comite
tul Olimpic și Sportiv Român. 
După ce Federația Română de

Componenfa celor două 
Județean de fotbal.

serii ale Campionatului

Seria Valea Mureșului
1. Zarandul Crișcior

Seria Valea Streldui
1. Cerna Lunca Cernii

2. Moții Buce; 2. Cerna îoplița
3. Victoria Brad 3. Minerul Teliuc
4. Olimpia Rlbița 4. Știința lancu de HD
S. Casino Ilia 5. Viitorul PAclișa
6. Victoria Dobra 6. Gloria Bretea Română
7. Streiul Simeria Veche 7. AS Sîntămăria Orlea
8. Agro Company Băcia 8. Baru Mare - Streiu

9. AS Boșorod

Gimnastică a decis desfiin
țarea lotului olimpic feminin 
de senioare, antrenorul Octa
vian Belu a declarat: „Această 
situație s-a produs prin acu
mulare, prin sustragerea de la 
pregătirea normală. Din punc
tul meu de vedere, lucrurile 
nu vor sta bine la Campi
onatele Mondiale. Din 2006 se 
poate vorbi despre un nou lot 
de senioare, când junioarele 
vor îndeplini vârsta de par
ticipare la CM”. Belu a pre
cizat că a solicitat rezilierea

contractului Său cu Comitetul 
Olimpic și Sportiv Român 
deoarece nu își putea îndepli
ni obligațiile. Am solicitat

Și regret, și nu 
regret De fapt, 
mai mult regret, 
pentru că ne-am 
despărțit de o 
familie

Deveni la CN de Culturism
"J

Deva (V.N.) - Sportivii de la CS Body Gym 
Deva se află în această perioadă pe ultima 
sută de metri de pregătire pentru Campi

onatul Național 
de Seniori, care 
se va desfășura 
în perioada 17 - 
18 septembrie 
a.c. la Bistrița. 
Antrenorul Va
lentin Guță ne-a 
precizat ieri că 
devenii au ca 
obiectiv obține
rea a două me
dalii prin loan 
Orian, la catego
ria 87,5 kg, și 
Petrișor Popa,

plus 95 de kg. Aceștia doi au mari șanse de 
a urca pe podium. La Naționalele de la 
Bistrița vor participa și Râul Visirin - 75 
kg și Adrian Pipera, 87,5 kg. Cei doi speră 
să prindă finalele.

Din partea autorităților locale se așteaptă 
sprijinul financiar promis pentru conti
nuarea pregătirilor la un nivel cât mai înalt 
și acoperirea cheltuielilor de deplasare.

loan Orian

Clipe frumoase la Deva

CărăuNA Ponor

rezilierea contractelor cu FRG 
și COSR. Nu putem să ne 
asumăm obiectivele din con
tract în aceste condiții. Nu 
sunt obișnuit să lucrez făcând 
figurație prin sală, am pre
tenții și la capitolul volum și 
intensitate fizică. Acum nu 
mai iei medalie pentru că te 
cheamă nu știu cum. La Cam
pionatele Europene o - bel- 
giancă a luat medalie la sări
turi, deși nimeni nu îi dădea 
vreo șansă”.

w

Antrenoarea Mariana Bi-‘ 
tang a menționat că nu tehni
cienii au solicitat desființarea 
lotului.
„Nu noi am cerut*'

„Nu noi am cerut desfiin
țarea lotului, nici nu eram noi 
îndreptățiți să o facem, ci doar 
am informat federația și COSR 
-ul despre situația de la lot. 
Nu ne puteam asuma respon
sabilitatea de a ne schimba 
metodele de pregătire cu două 
luni înainte de Mondiale. Nu 
s-a ajuns aici din cauza a ceea 
ce s-a întâmplat sâmbătă”, a 
declarat Mariana Bitang.

„Sper să reușesc să demon
strez ce e mai bun, să ajung la 
Campionatele Mondiale și să 
arăt cine sunt. Pentru bârnă 
am un exercițiu foarte bun și 
sper să mă mențin în formă. 
Voi încerca să demonstrez că 
Se pdate face performanță, 
chiar dacă nu suntem ținute 
din scurt și sper să reușesc”, 
a spus Ponor.

Fără violență pe stadioane!
■ Ieri s-au tras la sorți 
etapele Campionatelor 
Diviziei D, Județean și 
de juniori la fotbal.

Valentin Neagu 
valentin.neagu@in1ormmedla.ro

Deva - Ieri a fost o zi plină 
pentru oficialii Asociației Ju
dețene de Fotbal. Și acest lu
cru, pentru că a avut loc șe
dința cu delegații asociațiilor 
și cluburilor sportive privind 
organizarea și începerea edi
ției 2005 - 2006 a campionatu
lui la echipele din Divizia D, 
Campionatul Județean și 
Campionatul Republican de 
Juniori diviziile A, B și C 
organizat de AJF.

Secretarul generala! AJF, 
Doru Toma, ne a precizat la 
sfârșitul activităților că, la ni

velul Diviziei D, numărul 
echipelor este mai mic decât 
în ediția trecută. Au rămas 
12, din 14. Campionatul în
cepe la 11 septembrie, toate 
meciurile disputându-se du
minica de la ora 11,30. S-a re
venit la o mai veche practică: 
în deschiderea meciurilor de 
seniori vor juca juniorii.

Campionatul Județean va 
începe la 25 septembrie, aici

mare. De la 13 în ediția tre
cută, s-a ajuns la 17.

„Avem premise că ediția 
viitoare se va desfășura mai 
bine și va fi mai competitivă. 
Atât la Divizia D, cât și în 
Campionatul Județean. Ac
centul se va pune pe respec
tarea strictă a regulamentelor 
și combaterea violenței pe 
terenurile de fotbal” - a pre
cizat Mircea Sîrbu, președin-
tele AJF.numărul echinelor fiind mai

ai Și

Minerul a 
dezamăgit

Lupeni (E.P.) - Ieri, în 
cadrul Cupei României la 
Fotbal, la Lupeni s-a des
fășurat meciul dintre Mi
nerul Lupeni și Corvinul 
Hunedoara 2005. Hunedo- 
renii au câștigat cu sco
rul de 1-0, prin golul mar
cat de Ceaușu în minu
tul 48. Golul a venit în 
urma unei lovituri libere 
de la 35 de m, după un fa
ult asupra lui Pribac. Pri
ma repriză a fost una a- 
nostă. în repriza a doua 
Corvinul a fost mai inci
sivă în atac, dar a ratat 
multe ocazii: Cei aproxi
mativ 3000 de spectatori 
au plecat dezamăgiți de 
pe un stadion cu un teren 
foarte bun.

45% Reducere Economisește cu abonamentul
*

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar CUM TE ABONEZI?

22 bani (2.269 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

(1.920 lei vechi)

Decupează și completează talonul. i
Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 
trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 i
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. [ 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile. i
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

i

GRATUIT, în fiecare vineri primești
JURNAL——TV

cel mai complet supliment 
de televiziune.

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

Abonamente
i

1 lună 5,9 lei (59.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.269 lei vechi) 1
3 luni 16.9 lei (169.000 lei vechi) preț/ziar ab. 21 bani (2.166 lei vechi)
6 luni 31.9 lei (319.000 lei vechi) preț/ziar ab. 20 bani (2.045 lei vechi) I

12 luni 59.9 lei (599.000 lei vechi) preț/ziar ab. 19 bani (1.920 lei vechi)

J- Numelez
IU
k Prenumele2
<
2
O 

fifi
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

<
UI Strada
O

2 Nr. Bl. Sc. Ap.
O Localitatea A

< Telefon (opțional) c
i

mailto:valentin.neagu@in1ormmedla.ro
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• în top. Mijlocașul echipei 
FC Barcelona, Mark van 
Bommel (foto), a fost desem
nat cel mai bun jucător din 
Olanda în sezonul trecut, 
când evolua la formația PSV

Eindhoven, alături de care a câștigat Cupa și 
campionatul.(MF)

• Fără favoruri. Forul european de fotbal a 
respins solicitarea Ligii germane de Fotbal 
(DFL) privind schimbarea datelor de dis
putare a partidelor pe care cele cinci 
formații din Bundesliga ar trebui să le dis
pute în turul I al Cupei UEFA.(MF)

Crespo e 
indisponibil

Buenos Aires (MF) - 
Atacantul echipei Chel
sea, Hernan Crespo, este 
accidentat și nu va evo
lua în meciul pe care 
naționala Argentinei îl 
va disputa, sâmbătă, la 
Asuncion, în compania 
selecționatei Paragua
yului, în preliminariile 
CM-2006, a anunțat Fe
derația Argentiniană de 
Fotbal (AFA). Clubul 
Chelsea a anunțat forul 
de la Buenos Aires, prin 
fax, că Hernan Crespo a 
suferit o ruptură mus
culară la coapsa dreap
tă, în timpul meciului 
cu Tottenham, din etapa 
a patra a campionatului 
Angliei. Hernan Crespo 
este al treilea jucător 
din naționala Argentinei 
devenit indisponibil pen
tru meciul cu Paraguay, 
Luciano Galletti (Atleti
co Madrid) și Javier 
Mascherano (Corinthi- ; 
ans Sao PSP 
ulo) fiind 
la rândul 
lor acciden
tați.

Marian Aliuță

Gol fără 
valoare

Luptă cu morile de vânt

■

Donețk (MF) - 
Jucătorul Marian 
Aliuță a marcat un 
gol în medul pierdut 
de echipa sa, Me- 
talurg Donețk, în 
deplasare, cu scorul 
de 1 - 3, în fața for
mației Dinamo Kiev, 
în etapa a Vll-a a 
campionatului 
Ucrainei. Fotbalistul 
român, care a intrat 
pe teren în minutul 
66, în locul lui Ris- 
tich, a marcat în 
minutul 88. Coechi- 

; pierul lui Aliuță,
Daniel Florea, a fost 
integralist, fiind 

sancționat cu un car
tonaș galben în mi
nutul 80. La Dinamo 
Kiev nu a evoluat nid 
unul dintre cei trei 
jucători români aflați 
în lot: Florin Cemat, 
Tiberiu Ghioane și 
Cristian Irimia.

■ Oficialii clubului Steaua 
au propus modificarea 
sistemului competițional 
la hochei pe gheață.

București (MF) - Conduce
rea CSA Steaua a propus Fe
derației Române de Hochei pe 
Gheață (FRHG) modificarea 
sistemului competițional în 
sezonul 2005-2006, solicitând 
înființarea Superligii Națio
nale, la care să participe pri
mele patru echipe clasate în 
sezonul regulat. Antrenorul e- 
chipei Steaua, Marius Gliga, 
unul dintre inițiatorii proiec
tului, a declarat că varianta 
propusă de clubul militar ur
mărește creșterea numărului 
de partide într-un sezon. Gli
ga a adus ca argument finala 
Ligii Naționale de Hochei pe 
Gheață din sezonul trecut. 
„Uitați-vă ce s-a întâmplat a- 
nul trecut, când s-au jucat 
mai multe partide. Spectaco
lul a fost mai frumos, a fost 
altceva”, a precizat Gliga. Pre
ședintele secției de hochei pe 
gheață, Cristian Cârlan, sus
ține că propunerea vizează 
creșterea calității jocului, dar

și rentabilizarea investițiilor. 
„Prin schimbarea acestui sis
tem, am juca aproximativ 40 
de partide pe an, față de nu
mai 20 de meciuri câte se în
registrează acum”, a sublini
at oficialul clubului militar.
Pană se opune

Secretarul general al FRHG, 
Eduard Pană, a confirmat 
propunerea făcută de repre
zentanții clubului Steaua dar 
s-a declarat împotriva sa. „A 
fost o cerere făcută pe ge
nunchi, fără antet, fără nimic, 
pe care o vom analiza în șe
dința biroului federal din 2 
septembrie. încă din start sunt 
împotrivă”, a precizat Pană.

In prezent, Liga Națională 
de Hochei are în componență 
șase formații (Steaua Bucu
rești, SC Miercurea Ciuc, Pro- 
gym Gheorgheni, HCM Ga
lați, Sportul Studențesc și HC 
Csikszereda) și se dispută în 
două faze: sistem regulat și 
play-off, în care ocupantele 
primelor două locuri își dis
pută finala pentru locurile 1- 
2 ale campionatului, în timp 
ce echipele clasate pe locurile 
3-4 joacă în finala mică.

McLaren a dominat testele de la Monza.

Bolizii și-au făcut încălzirea
Monza (L.G.) - Mc Laren continuă să a- 

menințe supremația Renault în Campiona
tul Mondial de Formula 1. Cu doar câteva 
zile înaintea Marelui Premiu al Italiei, pi- 
loții echipei lui Ron Dennis au stabilit cei 
mai buni timpi în testele efectuate chiar pe 
circuitul care va găzdui în acest week-end 
cursa de la Monza. „Săgețile argintii” au 
fost mai rapide decât restul plutonului cu 
cel puțin o secundă.

Columbianul Juan Pablo Montoya a reușit 
chiar să doboare cu 0,049 secunde recordul 
neoficial al circuitului, în vreme ce colegul 
său finlandez, Kimi Raikkonen, a obținut 
al doilea timp. Renault a testat în Italia fia
bilitatea monoposturilor sale. Având în ve
dere ca Monza este un circuit „de motor” 
și știindu-se faptul că Renault nu stă cel mai 
bine la acest capitol, rezultatul este unul 
promițător pentru francezi. Deși nici unul 
dintre piloți nu a coborât sub 1 minut și 20 
de secunde, Alonso și Fisichella au parcurs 
în total 1.600 de kilometri în cele 272 de tu
ruri efectuate. Ferrari în schimb a avut o 
prestație modestă, campionul en-titre Mi
chael Schumacher obținând abia al cincilea 
timp pe parcursul celor trei zile de teste.

Răzvan Sabău

Sabău, out!
New York (MF) - Tenisma- 

nul Răzvan Sabău a fost eli
minat în primul tur la US 0- 
pen, ultimul turneu de Grand 
Slam al anului, dotat cu pre
mii de 7.950.000 de dolari. Sa
bău a fost învins, în runda i- 
naugurală, cu 3 - 6, 3 - 6, 1 - 
6, de Andre Agassi, cap de se
rie numărul 7. Pentru prezen
ța pe tabloul principal al com
petiției de la Flushing Mea- 

« dosHs.tfiaMn va primi» l<punct 
ATP și un cec de 15.000 de 
dolari. în turul doi, Agassi îl 

4 va întâlni pe croatul Ivo Kar- 
lovici. Fostul lider mondial 
este imul dintre cei cinci ju
cători și unicul din generația 
sa care a câștigat toate cele 
patru turnee de Mare Șlem.

\............................i
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Nici o șansă pentru Europene
■ Naționala feminină 
baschet nu a câștigat 
nici un meci înaintea 
turneului din Turcia.

Atena (MF) - Echipa femi
nină de baschet a României 
a suferit două înfrângeri la 
turneul amical din Grecia, 
ultimul disputat înaintea par
ticipării la turneul final al .. 
Campionatului European din 
Turcia, programat în perioa
da 2-12 septembrie. Formația 
antrenată de Ioan Valerian și 
Dan Fleșeriu a fost învinsă de 
echipa Greciei, cu 57 - 66, dar

și de cea a Spaniei, cu 44 - 77.
Fără aportul titularelor Mo

nica Brosovszky, Florina Păș- 
călău, Erszebet Ambrus, Cris
tina Ciocan și Alexandra Cu- 
taș - care nu s-au mai prezen
tat la lot, deși au participat la 
campania de calificare pentru 
Europene, unde au avut evo
luții excelente - echipa noas
tră nu a reușit nici o victo
rie în campania de pregătire 
premergătoare turneului con
tinental, pierzând pe rând în 
fața Bulgariei, Cehiei, Polo
niei sau Turciei. în urma a- 
cestor rezultate, româncele nu 
vor avea viața ușoară la Iz

mir, acolo unde reprezentati
va țării noastre va disputa 
partidele din cadrul grupei B, 
contra Lituaniei, Rusiei, Ser
biei, Spaniei și Turciei.
Obiectiv modest

România va juca în prima 
partidă, pe 2 septembrie, chiar 
împotriva deținătoarei titlu
lui continental, Rusia. înain
tea plecării, staful tehnic al 
primei reprezentative a anun
țat că, din cauza absenței din 
lot a unor jucătoare importan
te, dar și a adversarelor pu
ternice din grupă, nu se aș
teaptă ca România să încheie

CE mai sus de locul 9. Repre
zentanți federației sunt însă 
și mai pesimiști în privința 
realizării obiectivului. „Sun
tem într-o grupă foarte puter
nică și calificarea noastră la 
acest turneu final este deja o 
performanță» indiferent de ce 
se va întâmpla în Turcia”, a 
precizat Carmen Brănișteanu, 
președintele FRB, în urmă cu 
câteva zile. în grupa B, Româ
nia va juca, în ordine, cu Ru
sia (2 septembrie), Spania (3 
septembrie), Serbia și Mun- 
tenegru (4 septembrie), Tur
cia (6 septembrie) și Lituania 
(7 septembrie).

Djibril Clsse este pe punctul de a părăsi Liverpool.

Monaco a pus 
■ Francezul ar putea fi 
împrumutat la Monaco 
până la încheierea peri
oadei de transferuri.

Monte Carlo (MF) - De ase
menea, de atacantul francez 
se interesează și gruparea O- 
lympique Marseille. însă, sur
se din cadrul grupării din 
Marsilia au declarat că „pista 
nu mai este de actualitate de
oarece Cisse a fost împrumu
tat, luni, la AS Monaco în ca
drul unei tranzacții de patru 
milioane de euro”. Clubul mo- 
negase a dezmințit informa
ția, însă a recunoscut, prin vi
cepreședintele Gerard Brian- 
ti, că ar fi interesat de achi
ziționarea lui Cisse. „Este un 
jucător interesant, nici un 
club nu ar putea refuza ser-

ochii pe Cisse 
viciile sale”, a spus BriantL 
Potrivit unor surse apropiate 
conducerii clubului AS Mona
co, Cisse ar fi primit o propu
nere de transfer, vineri, după 
Supercupa Europei, câștigată 
de Liverpool cu 3 - 1, în fața 
formației ȚSKA Moscova.

Cisse a declarat, vineri, că 
„va rămâne la Liverpool în 
cazul în care nu i se va cere 
să plece”, ca urmare a. posi
bilului transfer al lui MichaeA 
Owen. La rândul său, ant^> 
norul Rafael Benitez nu a con
firmat dacă Djibril Cisse va 
rămâne la Liverpool, sau dacă 
Owen va fi transferat pe An
field Road. în cazul în care 
Cisse este împrumutat la AS 
Monaco, el nu va putea juca 
în Cupa UEFA, deoarece a 
disputat cu Liverpool prelimi
nariile Ligii Campionilor.
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Vând ap. 1 cameră (01)

•camei câmbi în Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

Vând ap. 2 camere (03)

• vând apartament 2 camere, în Târgu Mureș, 
aproape de Institutul de Medicină. Tel. 
0265/210656,0744/332647.
• vând ușent ap. 2 camere, semidec., balcon, 
contorizări, etaj intermediar, bloc de cărămidă, 
Gojdu, preț 880 mii. lei/88.000 RON. Tel. 
0745/888619,227661.
• ultracentral, decomandate, ST-56 mp, etaj 
intermediar, lavabil. Preț 980 milioane nego
ciabil. Tel. 0721/815781. (Pnma Invest)
• zona Astoria, dec., contorizări, parchet gresie, 
faianță, ușă metalică, balcon închis, 54 mp. preț 
870 mii., neg, tel. 0742/019418. (Prima Invest)
• ana Dada, 3 ap. pe motiv de emigrare, et 1-2-
3, ocupabile imediat cochete, contorizări, preț 
19.500-18.500-17.500 euro, tel. 0721/815781. 
(Prima Invest)
• irgent Dada, et 2, balcon închis, parchet 
contorizări, apă, gaz 2 focuri, preț 720 mii, neg, 
tel. 0745/640725,206003. (Mimason)
•kt Ucro 15, în turnuri, dec, parchet laminat 
gresie, faianță, balcon închis, tavane false, 
spoturi, contorizat liber, preț 550 mii, tel. 
0740/173103,206003. (Mimason)
• ana AL Jiului, circuit, parchet faianță, stare 
bună, cărămidă, 700 mii, neg, tel. 
206003.(Mimason)
• AL MotBor, sdec, 2 holuri, baie amenajată, 
contorizări, etl, 620 mii, tel. 164633, 215113. 
(Mimason)
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■zona Kogăkdeaami, circuit et 3, liber, preț 950 
mii, tel. 0745/199608,215113. (Mimason)
• ana B-dul lDecembrie, et 3, contorizări, 
neamenajat liber, preț 1 mid, neg, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona Bâlcescu, etaj intermediar, apometre, gaz 
contorizat repartitoare, parchet •fără modificări, 
preț 74000 RON, tel. 0723 251498,232808,0788 
165702. (Fiesta Nora)
• ana Emlnescu, etaj intermediar, decoman
date, bucătărie modificată, parchet gresie, 
faianță, apometre, gaz contorizat repartitoare, 
ocupabil imediat, preț 67 000 RON, tel. 0788 
165703,232808,0745 302200. (Fiesta Nora)
• ana L Corvin, decomandate, 54 mp, amenajat 
și modificat deosebit contorizări, preț 28 500 
euro, tel. 0745 302200,232808,0788165703. (Fiesta 
Nora)
• zona,piața 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)
• zona Hocurite 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)
•zona Mkro 15, etaj intermediar, decomandat 
cu modificări și îmbunătățiri, preț 14500 euro, 
tel. 0723/251498, 232808, 0788/165702. (Fiesta 
Nora)
• zona Dada, circuit, balcon închis, parchet 
gresie, faianță, apometre, gaz 2 focuri, preț 
78500 RON, tel. 0723/251498,232808,0788/165702. 
(Fiesta Nora)
•zona AL Armatei, superamenajat, complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă, modernă. Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)

AAZXT......

Tâmplărie lemn stratificat cu geam termupan

•zona Dada, bloc cărămidă, contorizări, par
chet gresie, faianță, apartament foarte îngrijit 
585 mii., neg. TelL 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală, împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazia, zona piață, decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28.000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
•zona Mfcro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță, cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona H. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală, I. Creangă, et 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000)
•zonă centrală, dec., et 1, contorizări, bucătărie 
cu cămară, baie, balcon, camere cu linoleum, 
preț 110.000 ron, tel. 224296, 0788-361.782. 
(Garant Consulting)
•zonă centrală, semidec, contorizări, bucătărie 
cu cămară, baie, camere parchetate, balcon, 
preț 80.000 ron, tel. 224296,0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• zona Scărișoara, semidec, contorizări, repar
titoare, instalații sanitare noi, uși, geamuri noi, 
gresie, faianță, parchet baie cu cabină de duș, 
preț 82000 ron, tel. 224.296,0788-361.782 (Garant 
Consulting) "
•Mridecomandafe zona Minerului, et 3,75.000 
ron, tel. 224.296, 0745-367393. (Garant 
Consulting)
• dec, cu balcon, et 2 zona pieței, preț 110.000 
ron, tel. 224.296, 0745-367393. (Garant 
Consulting)
• doc, balcon, et 2 zona luliu Maniu, preț 
108.000 ron, tel. 224.296, 0745-367393. (Garant 
Consulting)
•dac, balcon, superamenajat zona loan Corvin, 
preț 99.000 ron, tel. 224296,0745-367393. (Garant 
Consulting)
• Dada,2 holuri, parchet faianță, ușă nouă, preț 
570.000.000 lei, neg, tel. 0745/786.578 (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• Zanrihescu, decomandate, et bun, faianță, 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, decomandate, et bun, parchet gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•decomandate, htag, bucătărie, superame- 
najat, parchet gresie, faianță, termopan, spoturi 
etc Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
•Aleea CrițiM semidec, et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță, termepan, balcon închis. Preț 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliara 
Nr.l)

Agrement tehnic nr. 007-02/282-2005

Caracteristici:
- lemn molid, stejar sau meranti tri-stra- 
tificat, umiditate 10-12%
- etanșeitate pe 2 rânduri de garnituri
- închidere multipunct cu feronerie rota
- geam termoizolant 4-16-4 mm
- finisaje cu grunduri și lacuri pe bază de 
apă rezistente la intemperii și ultraviolete

Obloane cnn lemn cu lamele a 
mobile sau fixe

• et 1, dec, st 62 mp, centrală termică proprie, 
vedere în 2 părți, beci, jaluzele exterioare, 
modificări interioare, gresie, faianță, Liliacului. 
Preț 135.000 ron. Tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• circuit st 56 mp, bloc de cărămidă balcon 
mare, contorizări, ap. modest Minerului. Preț 
760 mii, neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
0741/120722. (Casa Betania)
• decomandate, suprafață mare, centrală 
termică proprie, parchet balcon, beci, Decebal. 
Preț 125.000 ron. Tel. 223400, 0742/005228 
0724/169303. (Casa Betania)
• decomandate, 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 interfbn, vedere 
spre oraș, Minerului. Preț 74300 ron, neg. Telefon' 
223400,0720/387898 (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, negociabil, telefon 0745/253662. 
(Evrika)
•zona Zamflrescu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660168 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 IxU Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/560160. (Evrika)
• zona Micro, semidec, modificat faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț 520 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).
• zona Bălcescu, 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 LHaadid, dec. amenajat recent contor
izat parchet ocupabil imediat Preț 1,030 mid, 
Tel.0745666447,234401 (Rubin's Home).
•zona CarpațL dec, etaj 2, hol central, gresie, 
faianță parchet contorizat total, merită văzut 
Preț 1 mid. neg. Tel. 0741301548 234401(Rubin's 
Home).
• zona KogăHcoanu, în circuit et intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
Tel. 0745666447,02S4234401(Rubin’s Home).

Tel ./fax:
0254/230.431 

Mobil: 0744/219.348

• zona Dada, în arcuit ușă metalică gresie, 
faianță noi, balcon închis, Preț 800 mii. neg., Tel. 
0741301548 234401 (Rubin's Home).
• zona idtracentrafa, vedere la cetate, 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, dec., bine 
întreținut merită văzut Preț 1,050 mid. Tel. 
0741301548 234401(Rubin's Home).
• zona Tslor, sdec, amenajat gresie, faianță 
parchet merită văzut Preț 650 mii. Tel. 
0741301548 234401(Rubin’s Home).
• zona Udo, dec, et. 6, amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg, tel. 0726/523833 (Eurobusi- 
ness)
• zona Lie. Auto, et 2, dec, 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț L250 mid, neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusinesș)
• zona bd. 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)
•super ofertă! 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 1,250 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande) 
•semidecomandate, contorizări, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869918 (Casa Grande) 
•semidecomandate, contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, neg. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
■Deva, cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
urgi luiedoara, zona Teatru, excelent 

pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
• irgent, ST=52 mp, et 4, modificat termopan, 
boxă ultrafinisat, centrală termică acoperiș, 
serpentină 110000 RON, Tel. 218693 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa) •
• urgent et 4, centrală termică amenajat stil 
occidental, 1 baie, balcon, aer condiționat 40000 
euro. Tel. 218693, 0745/398767, 0727/897467. 
(Alfa)
• legenL ST=40 mp, parter, baie, parchet 80000
RON, Telefoane 218693, 0745/398767,
0727/897467. (Alfa)

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

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 și 
scrisoare de intenție la:

Inform Media SRL.
Bajusz Andrăs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras. bajusz ©informmedia.ro 
Informații: O724-22-O3-65.
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• legeni, «tăi baie, balcon închis, amenajat 
25500 euro. Tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
■ zona M3-Hunedoara, sdec., parchet gresie, 
faianță et intermediar, preț 530 mii., neg., tel. 
0745/093073. (Partener-Hunedoara)
• zona MS, parter, preț 160 miI., tel. 0721/839624. 
(Partener-Hunedoara)
•zona Corvin,Hunedoara, dec., 800 mit neg., tel. 
0727/191703. (Partener-Hunedoara)
• Deva, Sir. 22 Decembrie, et 6, decomandate. 
Preț: 1100 000 000 ROL negociabil. Tel. 0746 225 
726; 0254 213 050. (Casa Majestic)
• Deva, Str. 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 bună în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika) 
• isgsnt In Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212. (Prima Invest)

Vând ap. 3 camere (05)

•zonaL Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona brU. N. Bălcescu, et 3 cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

•zona Dorobanț et 2, centrală termică fărăîm- 
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)
• zona Progresii et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 15 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona G. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hot mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-3 + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)
• zona Procesă dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et 2, preț 1550 mid. Tel. 235208; 
0721-985258 (Rocan 3000)
•zona & Enoicu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet 1 baie, apometre, gaz contorizat 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235203 0721-985256. (Rocan 3000)
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De ce să conduci o mașină, când poți 
lăsa mașina să te conducă pe culmile 
andrenalinel?
Vizitând 4UTGHAUS HUBER poți remarca linia de aesign atâl 
de elegantă a autoturismelor OPEL, încât te simți mișcat încă 
dinainte să te urci la volan.
Pe lângă autovehiculul potrivit afacerii dumneavoastră, OPEL

S.R.L

/ -Â ■®O"v;i/Calea Zarandului. nr. 28, DIM 7 " 
s ’tel* 0254/220181

FAX: 0*254/220184 3
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IGNIS cu un preț așa vă oferă tehnologii de ultimă oră în ceea ce orivește siguranța 
și confortul, plus costuri de întreținere scăzute. Acestea sunt 
și motivele pentru care rețeaua de vânzări OPEL acoperă 30 de 
țări, având peste 7.300 dealeri de autoturisme și venicule 
comerciale.
Locuitorii orașului Deva și nu numai ne pot vizita, zilnic, pe 
str. HOREA, nr. 22, și vor fi Impresionați de nivelul înalt al 
calității autoturismelor și îh plus puteți afla din sursă sigură 
discount-urile substanțiale pentru fiecare marcă. SIGURANȚĂ 51 PUNCTUALITATE!
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• zena Dorobinți, etaj intermediar, decoman
date, 110 mp, apometre, gaz 2 focuri, reparti- 
lO3T6| paTCTICT StcjflTf QTGSICf TcU3J1l3^ Z DgJCOcuIci 
vedere în 2 părți, preț 150 000 RON, 0723 251498, 
232809,0788165702. (Fiesta Nora)
• zona k Creangă, ultrcentral, decomandat, 
balcon mare, parchet, geamuri șl uși schimbate, 
contrizărl, gaz 2 focuri, liber, preț.145.000 RON, 
neg., tel. 0745/302200, 0723/251498, 232809- 
(Fiesta Nora)
• zona Caipail, decomandate, balcon, boxă, 
contorizări, parchet, fără modificări, preț 150 000 
RON, tel. 0745 302200,232806,0788165703. (Fiesta 
Nora)
• zona MlmntU, etaj intermediar, balcon 
închis, termopan, centrală termică, parchet, 
gresie, faianță preț 94.000 RON, tel. 0723/251490 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)

• Don, DACIA, Str. Aleea Romanilor, et 4, 
amenajat Preț 820 mil ROL negociabil. Tel. 0746 
225.726; 0254 2'13 050. (Casa Majestic)

• Dwa, QOJDU, Str. Aleea Păcii, et 2, amenajat 
70 mp. Preț 1500 000 000 ROL negociabil Tel. 
0746 225 726; 0254 213 050. (Casa Majestic)
• dec, vedere în 2 părți, 2 băl, balcon mare, 
contorizări, apartament modest M. Viteazul. 
Preț 37.000 euro neg. Tel. 223400,0742/005220 
0724/169303. (Casa Betanla)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• zona Qojdu, etaj 2, decomandate, vedere în 2 
părți, contonzan, parcnet, gresie, faianța, preț 
145 000 RON, tel. 0788165703,232808,0745 302200. 
(Fiesta Nora)

•ki zonă bună de preferință et Intermediar, se 
(EvrOta)^1 Plefel'tel" 211587' 0745/2536621 

• zona Dorobanți, Mărăștlul Nou, Micro 15, la 
prețul pieței șl cu plata Imediat tel. 0745 302200, 
232800 0788165703. (Fiesta Nora)

• zona Qojdu, parter, decomandate, centrală 
termică, modificări interioare, parchet stare 
bună, vedere în două părți, preț 145 000 RON, tel. 
0723 251498,232808,0745 302200. (Fiesta Nora)
• zonă centrală, I. Creangă, amenajat, centrală 
termică, ocupabil imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• zona L Creangă 2 băi, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, Interfon, preț 45000 euro, tel. 
224.296,0788-361.782. (Garant Consulting) 
•Docta, decomandate, et bun, bloc cărămidă 
parchet, gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
• zona Qojdu, gresie, faianță balcon, ST=70mp, 
Preț 44000 Euro neg., Tel. 0741301548, 
234401(Rubin's Home).

• i parchetat, gresie si faianță,
bine întreținut, contorizat, 2 balcoane, Preț 
37.000 euro neg. Tel. 0741301548, 0745666447, 
234401 (Rubin’s Home).
• doc 2 băi, 2 balcoane, bloc de cărămidă 
centrală termică amenajat, Preț 950 mii. neg., 
Tel. 0741301548 234401 (Rubin's Home).
• doc, tonnopan, gresie, faianță zonă bună stil 
occidental, Preț 1.030 mil. neg. Tel. 0741301548, 
234401(Rubin'sHome).
• zonă centrală amenajat cu centrală termică 
dec., parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness) 
•zona Mkteralrt decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, bale, 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 preț850 mid. lei, negociabil.Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona k 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)
•zonă centrală decomandate, 2 băl, gresie și 
faianță în bucătărie și baie, laminat centrară 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1380 mii. 
lei, neg- Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• inert, ST=90 mp, et 4,2 băi, 3 balcoane, cen
trală termică confort sporit amenajat 220000 
RON, Telefoane 218693, 0745/398767,
0727/897467. (Alfa)
• inert * 4,1 baie, balcon, gresie, faianță 
parcnet 2 focuri, acoperiș, 40800 euro. Tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• wgent, et 1,2 băl, 2 balcoane, partâret, 135000 
RON, neg- Tel. 218093,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)
• wgent, at 2, 1 baie, termopan, centrală 
termică 160000 RON. Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• wgent decomandate, parchet gresie și 
faianță termopane, uși interioare schimbate, 
zona Bălcescu, preț 31.000 euro, negociabil. Tel. 
0721/815781.(Prima Invest)
• wgent, Deva, et 2, sdec., renovat instalații 
sanitare noi, gresie, faianță preț 880 milioane. 
Tel. 0740/210780. (Prima Invest)
• central, et 2, parchet 2 balcoane, centrală 
termică termopane, preț 135 mii., tel. 
0726/710903. (Prima Invest)

• zonă bimă et intermediar, contorizări, lavabil, 
parchet preț 880 mii., neg- tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• sdec, Qojdu, contorizări, 2 balcoane, 
termopane la 2 camere, parchet gresie, faianță 
et 1, preț 1,4 mid- neg- tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• Hunedoara, et intermediar, centrală dec., 
vedere la bulevard, preț 950 mii- neg- tel. 
0745/376077. (Partener-Hunedoara)
•zonă idbaonbalăHunedoara, et intermediar, 
2 balcoane, preț 105.000 RON, neg., tel. 718833. 
(Partener-Hunedoara)
• wgert Decfa, sdec, et3, contorizări, preț 680 
mii, neg- tel. 0745/266071,206003. (Mimason)
• zona AL Armatei, sdec, et 3, balcon închis, 
gresie, faianță contorizări,preț870 mii, neg, tet 
0745/266071,206003. (Mlmasoh)
• zona Md Dacia, sdec, parchet contorizări, 
preț 800 mil, tel. 0745/199573. (Mimason)
• t wgert zona Carpați, parter înalt dec, 
balcon închis, boxă 78 mp, contorizări, preț 
44.000 euro, tel. 0746/266071. (Mimason)
• Dorobanți, doc, et 3, bucătărie mărită 2 
balcoane, contorizări, preț 13 mid, neg, tel. 
0745/253413,206003. (Mimason)
• zona T. Maiorescu, dec, amenajat parchet 
stejar, gresie, faianță contorizări, aer con
diționat, preț 40.000 euro, tel. 0745/640725. 
(Mimason)

SC DEVA GOLD SA
Cerieju de Sus, Str. Principală 

nr. B9, jud. Hunedoara 
Reamintește celor interesați

CO
2005. ora 10.00, va avea 
loc, la sediul societății, O 

nouă licitație pentru 
vânzarea a trei autoturisme 

MOTDX. asnm

SC GULER COM 
IMEX SRL 

angajează CONTABIL/ 
ECONOMIST. 

Relații la Depozitul 
Global (zona Gării) 

sau la tel. 
0254/213.141, 

219.751, 
0726/392.830.

(29253)

Vând ap. 4 camere (07)

• vând îngâni apartament 4 camere semideco
mandate, zona Piața Centrală garaj sub bloc, 
gresie, faianță parchet 2 băl, balcon, preț 
180.000 RON. Tăi. 224290 0788/361782.

• zona Utocukț dec- modificat living, 2 băl, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut et 2, 
pre^52000 euro,tel. 235208; 0721-744514 (Rocan

• zona UMă dec, centrata termtea, parcnet in 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1,580 
mid. lei, tel. 235208 0721-744514 (Rocan 3000)
• zonă contată, semldec- contorizări, ct 
faianță parchet garaj sub bloc, preț 186000 ron, 
tel. 224290 0788-361.782. (Garant Consulting)
• wgert decomandate, et Intermediar, zonă 
centrală parchet bloc cărămidă, garai, centrală 
termică preț 2,2 miliarde. Tel. 0726/710903. 
(Prima Invest)
• zona Ifl, Hunedoara, centrală 2 băi, preț 820 
mii- neg- tel. 0727491703. (Partener-Hunedoara)
• zona pioței 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 Nota)
• umilă 61=75 mp, et 2,2 băl, balcon închis, 
gresie, faianță parchet centrală termică 47000 
euro, neg- telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• inert n=65 mp, et 6,2 băi, 3 balcoane, 
parchet, gresie, faianță 160000 RON, telefoane 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• wgent ST=80 mp, et 2,2 băi, 2 balcoane, 
neamenajat 46000 euro, neg- copertină auto, tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• dec- 2 băl, 2 balcoane închise, contorizări, 
repartitoare, bine întreținut Liliacului. Tel. 
223400 0724/169300 0740914680 (Casa Betanla) 
•zonaMul Decebal, eU/7, neamenajat Preț 
1,6 mid. neg- Tel. 0741301540 234401 (Rubin's 
Home).
• zona LHaadut amenajat 2 balcoane, 
termopane, CT, ușa metalică Preț 70000 euro 
neg- Tel. 0741301540 0254/234401 (Rubin’s 
Home).

• Dava, 3 camere, bucătărie, bale, garaj, încălzire 
centrală st 400 mp, preț 60000 euro, neg- telefon 
0788/497.610 (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• 2 camere, Slmerla, bucătărie mare, 
contorizări, anexe, curte+grădlnă 400 mp, preț 
IA mid- neg- tel. 0740/210780. (Prima Invest)
• la 8 km de Deva, 5 camere mari, bale, 
bucătărie, viță de vie, pomi fructiferi, grădină 
mare, preț 900 mil, tel. 0720710903. (Prima- 
lnvest)
• caaă I camere, bucătărie, bale, gaz metan, apă 
curentă canalizare, curte+grădină st 1078 mp, 
zonă deosebită, Deva. Preț 400.000 lei, neg. Tel. 

223400,0724/169303,0740/914680  (Casa Betanla)
• caaă p+1,4 camere, 2 băl, garai, bucătărie, 
curte + grădină st 1.200 mp, centrală termică 
proprie, Deva. Preț 120000 euro, neg. Tel. 223400, 
074&005228,0720987890 (Casa Betanla) 

•zona Hcria, 2 camere, bucătărie, bale, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabll), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mil- telefoane 235200 0724-620350 (Rocan 3000)
• la 22 km de Dava, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte ■ 1000

Xgrădină - 10800 mp, curent, teren arabil 
n ■ 50000 mp, Ideal pentru agricultură sau 

schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724020350 (Rocan 3000)
• te Dava, 4 camere, bucătărie, bale, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț 85.000 euro, neg, 
telefoane 0722/564004. (Prima-lnvest)
• zona 22 Decembrie, 2 camere, bucătărie, bale, 
gresie, faianță, ct, posibilitate mansardare, preț 
180300 ron, tel. 224296, 0788-361.782. (Garant 
Consuitlno)

■ M Hârău, 2 cam-ST 5 500 mp. Preț; 850 mil 
ROL negociabil. Tel. 0746 225 720 0254 213 050. 
(Casa Majestic)
•M Bratirih, Corn Vețel, formată din 2 corpuri a 

câte 3 cam.+ anexe gospodărești, ST 3 200 mp. 
Preț 800 mil ROL negociabil. Tel. 0746 225 726; 
0254 213 050. (Casa Majestic)
• M Boz, 4 cam- mansardă garaj, sobă 
teracotă amenajată, bale, drum asfaltat, ST 2 
800 mp. Preț 2 000 000 000 ROL negociabil. Tel. 
0746 225 720 0254 213 050. (Casa Majestic)
• VeteL 1 cam- buc., hol, anexe, fântână 
St=i500mp Preț 750 mil. neg- Tel.0741301548, 

234401 (Rubin's Home).

Vând garsoniere (19)

Vând case, vile (13)

• iau cameră baie, bucătărie, ultraamenalate, 
oentraia termica, termopan, oaie cu cabina oe 
duș, la curte. Deva, tel, 214840 0720972960
• vând cată 4 camere, anexă trifazic, curte 
mare, cabană grădină 50 ari, loc separat pentru 
casă între Deva și Făget preț 900 mil. Tel. 
0723/885562.
• vând caaă 2 camere, bucătărie, anexe, gaz, 
apă grădină 500 mp în Slmerla, Str. Hunedoarei, 
nr. 0 Tel. 0265/264979,0744/778823.
• vând casă 4 camere, baie, bucătărie, garaj, 
încălzire centrală curte șl gradină mare, exclus 
intermediari, viile noi. Tel. 219580

• vând cală în Orăștie, Aleea Moților, nr. 7, și în 
localitatea Renghet nr. 15, casă cu grădină Tel. 
0741/139294.

•sb. Hani, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere+diferență preț 1,2 
mid. lei, neg, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• Deva, zonă ultra centrală 4 cam- bucătărie,
baie, hol, cămară garai, apă gaz, curent toate 
facilitățile, anexe, curte, grădină ST500 mp. 
FS30 M. Preț 75.000 euro neg- TeL 0745666447, 
234401,0741301548 (Rubin’s Home).
- - - A AaMava ka iaXAÂJa h-ln Aaaaa•zoni cmhhhl 2 camere, Ducatane, oaie, teren 
500 mp, Ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei, tel 0788/497.615. (Agenția Imobiliară. Nr. 1) 
•Dava, parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garai, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
negociabil, tel. 0788/497.615. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
•zona Câlugărani, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mili
arde. lei, 0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 
•Deva, 2BO4, parter+mansardă 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire Centrală 
preț 118.000 euro, neg- telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)

AVANTAJ
Cofetărie - Patiserie

COZONACI cu 
Nucă, Rahat, Stafide 

La doar 5.5 lei /buc.

Deva, complex Miorița 
Tel. 220.223

Flrmi gwrmano- 
românâ 
angajează 

secretară - asistentă. 
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: aitman- 

nalexanderWyahoo.com sau 
officeWisorast-romania.ro.

(29206)

Cumpăr case vile (14)
•ki Deva sau împrejurimi, cu grădină șl curte, o- 
fer plate Imediat, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• umani, Deva sau Slmerla, cu grădină Plata 
Imediat Tel. 215212. (Prima invest)

Vând case de vacanța (15)

• conatacțla 2N2, în stațiunea montană Straja 
7 camere decomandate, 3 băl, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.
• casă de vacanță în Boholt, 2 camere, fântână 
gaz, current, curte+grădlnă+llvadă 2500 mp, fs 
50 m, preț 25.000 euro, neg, tel. 0742/019418. 
(Prima Invest)
• Dava, Căprioara, ST 350 mp. Preț: 6 000 Eur 
negociabil. Tel. 0746 225 726; 0254 213 050. (Casa 
Majestic

Vând case la țara (17)

• vând casă (pensiune), 3 camere decoman
date, Banpotoc, Hunedoara. Tel. 0746/051821.
• vând casă In Bălța D+P+l, în construcție, 6 
camere, grădină curte, anexe, preț negociabil. 
Tel. 0720/449972.

• vând casă In Homorod, Jud. Hunedoara, 8 
km Geoaglu-Băl, curte mare, mulțl pomi 
fructiferi, posibilități extindere, pretabll 
casă de vacanță 45.000 RON, negociabil. 
Tel. 02S4/248539sau 0788/720353.

• vând casă mobilată cu toate dependințele șl 
grădină în Cigmău. Tel. 0745/152403, 
0252/312519,0254948623.
• vând casă, Săntandrel, nr. 13. Tel. 236655. 
•rana lânbdiskn. 2 corourt de casă o cameră, 
baie, bucătărie, șl 2 camere, hol, cămară sere, 2 
ari, gaz, apă curent, preț 2 miliarde lei, nego
ciabil, tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 
•zona lâralu, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent, fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, neg., tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zona Leertc, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii.'lei, negociabil, telefoane 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dobra, 2 camere, hol, cămară proiect 
pentru o altă casă, preț 550 mii. lei, negociabil. 
Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis)
•zona Mița, 2 camere, cămară hol închis, 
anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 milioane lei. 
Relații latei. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 
•te 50 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mil- telefon 0788/497610 
(Agenția Imobiliara Nr.l Deva)

•te BohoH, 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)
• wgert 3 camere, bucătărie, bale, beci, garai, 
fără canalizare, SC=1100 mp, ST=720 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent, 4 camere, bucătărie, bale, living, 
centrală termică canalizare, ST=340 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• inert 1 camere, bucătărie, baie, centrală 
■,.. că =365 mp, renovată 350000 RON, tele

foane 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent, 4 camere, bucătărie, bale, SC=159 mp, 
ST =400 mp, 100000 euro, tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

• ocaziei Vând garsonieră balcon (logle), s 28 
mp, etaj Intermediar, contorizări, apă gaz, zona 
Marăsn, preț 580 mil, lelvăOOO RON, negociabil, 
exclus Intermediari. Tel. 0745/888619,227661.
• vând ganontort 2 camere parchet laminat, 
bale, gresie, faianță contorizări, apă, gaz, repar
titoare, preț 550 mil. lel.Tel. 0745/356077
• zona Docte, parter, gresie, faianță Instalații 
sanitare noi, apometre, repartitoare, lavabil, 390 
mil. lei negociabil. Nu sunt agent. Tel. 
0724/779543
•zona Progresul, dec- et. 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenaiate, 
et 1 șl 2, ocupablle Imediat preț negociabil, tel. 
0745953662,211587. (Evrika)
• doc- complet mobilată geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0740411449.(AgențiaImobiliariNr.l)
• zona Qojdu, garsonieră dublă semidecoman
date, parchet gresie, faianță contorizări, preț 
60000 RON, tel. 0723-251490 232809,0788-165702. 
(Fiesta Nora)
• zona Dacdud, decomandată contorizări, apă 
gaz, repartitoare, parchet de stejar, termopane, 
balcon închis, bale mare, debara, ocupabllâ 
Imediat, preț 79.000 RON, neg- tel. 0723/251490 
232800 (Fiesta Nora)
• zonă centrală parter, bun pentru spațiu 
comercial său birouri, semidecomandate, 
contorizări, preț 66.000 RON, tel. 0745-302200, 
232800 0788-165703. (Fiesta Nora)
• gareonlert te Deva, parter transformat în 
spațiu comercial, centrală termică modificări 
interioare, preț 61000 RON, tel 0723 251498, 
232809,0788165702. (Fiesta Nora)
• zona Bmtoeacu, 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)
• wgent, zona Miorița, dec- bucătărie tip bar, 
parter, preț 600 mil, neg, tel. 0740/173103,206003. 
(Mimason)
• zona Qotdu, dec., amenajată la chele, contor- 
Izată liberă 30 mp, preț 650 mil, neg, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona Mtfa Jud, 42 mp, dec- et 3, preț 870 mil, 
tel. 0740/173103. (Mimason)
•zona ALCrfșulul sdec., et 2, balcon închis, preț 
475 mil, tel. 0745/159600 (Mimason)
• zona Dacta, fără gaz, dec., bale, parchet în 
cameră preț 45000 ron, tel. 224.290 0788-361.782. 
(Garant Consulting)
•Sta^U dec-suprafață de peste 35 mp, b-dul 
Decebal, preț negociam, teL 0741-154401,

• 2 amare, semldec- parchet, baie cu gresie 
■•faianță, bloc de cărămidă, totul contorizat, 
zona Gojdu, efaj 2, preț 720 mil- tel. 235200 0721- 
985250 (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec- modificată (cameră 
+llvlng), repartitoare, parchet, gresie, faianță, 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii-tel. 235200 0721- 
965256, (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 6B0 mii-tel. 235200 0724620350 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu. et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorlzată gresie, faianță parchet 
tavane false șl spoturi, preț 820 mii- tel. 235200 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Qojdu, semldec, et 3, contorizări, balcon
incniSj zona nnișuta. Tara fmt preț ow
mil, tel. 235206; 0724420350 (Rocan 3000)
• wgent, 5T=52 mp, parter, f balcon, gresie, 
faianță parchet 82000RON. Tel. 218693,0745- 
398767,0727/897467. (Alfa)
• wgent, 6T=35 mp, parter, baie, bucătărie, 
balcon închis, centrală termică faianță gresie, 
parchet, 23.500 euro, tel. 218693, 0745/398767, 
0727/997467. (Alfa)
• urgent 6T=3C mp, et 1, baie, balcon, acoperiș, 
48000 RON.Tel. 218693,0746/398767,0727/897467. 
(Alfa)
• zona Dada, dec., modificat gresie, faianță 
contorizat ST. 30 mp- Preț 470 mil. neg., Tel. 
0741301540 0254234401 (Rubin'S Home), 
•zomoddu, SO, amenajată etl, balcon închis, 
contorizat total. Preț 485 mil. neg. Tel. 
0741301540 234401 (RuWn'S Home).
•zonă bună Hunedoara, et 1, preț 199 mii- neg- 
tel. 0721/839624. (Partener-Hunedoara)
• Deva, MKRO15, Str. Mihal Emlnescu, parter, 
37 mp. Preț 430 mil. ROL negociabil. Tel. 0746 225 
720 0254 213 050. (Casa Majestic)
• Deva, OălU, Str. lullu Manlu, parter. Preț: 850 
mil. ROL negociabil. Tel. 0746 225 726; 0254 213 
050. (Casa Majestic)

•49M>mp, Intravilan, pe Prelungirea Vulcan, fs.
243 m, curent gaz, preț 16 euro/mp, telefon 
0746411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
•toc. Tknpa, Intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent preț 900 
mii. lei, neg- telefon 0788/497615. (Agenția Imo
biliară Nr.l)
• șareato da teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent preț 10000 euro parcela, neg., telefon 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 
•Deva, 2M mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent preț 14 euro/mp, telefon 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)
• Umerii, la DN7, st 7400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
•la 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent preț 15 euro mp, telefon 
0788/487615. (Agenția Imobiliară Nr.l) r
•zona Chcfe, cu Ieșire la apă și la șosea, 979 mpA 

preț 18 euro/mp, neg., tel. 0721/839624. 
(Partener-Hunedoara)
• htavlHV zona DN7, st 3300 fsSO mp., apa, 
gaz, curent toate facilitățile. Preț 24 euro neg- 
Tel. 0746666447,234401(Rub|n'S Home).
• Intavtai, zona prelungirea Vulcan, st5,200 
mp. fs. 28 m. se parcelează Preț 8 euro/mp- Tel. 
0746666447,234401 (Rubin'S Home).
• Intavkm, zona stntuhalm, st4200 mp. Fs. 32 
m, toate facilitățile, Preț 8 euro/mp. Neg- Tel. 
0741301540 234401 (Rubin's Home).
• htavien, zona Zână st 9000, parcelat apă 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620350 (Rocan 3000)
• Intavlaii zona Zăvoț st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat preț 
45000 euro, telefon 0724620350 (Rocan 3000)
• Intavlan, zona ZăvoL st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent canalizare, Ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724-620350 (Rocan 3000)

Cumpăr garsoniere (20)

•te Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika) 
• wgent h Deva. tel. 0741-154401,227542, seara. 
(Garant Consulting)

Vanei terenuri (21)

ip DwCOPi etaj intsrnTeu lari 
preț 64.000 ron, tel. 0741- 

seara. (Garant Consulting)
•zona Zamflrescu, dec., etal 1, ocuoabllă Ime
diat 65OmllJeL23£!O0O721985250 (Rocan 3000) 
•zona M. Emlnescu, dec., amenajată et 1, 
ocupabllâ imediat preț 485 mil. lei. Tel. 235200 
0721/985250 (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985250 
(Rocan 3000)
•zona MărtstL dec- mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei. 235200 0721/744514. (Rocan 3000) 
•zona MărtelL vedere la stradă liberă 550 mil. 
lei, neg. Telefoane 235200 0724/620358 (Rocan 
3000)
•ofertă azcap|lonalăl Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet balcon, In
stalați) sanitare noi, contorizări complete, Deva, 
zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comandă preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869910 (Casa Grande)
•Deva, carta Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974 (Casa Grande)
•decomandate, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
10500 euro, neg. Telefoane 0722/624091. (Casa 
Grande)
• garoontert cu balcon, contorizări, bale mare, 
Al. Crișului. Preț 43.000 ron. Tel. 223400, 0740/ 
914680 0724/169303. (Casa Betanla)
•eLkitennedar, contorizări, bine întreținută Al. 
Romanilor. Preț 43.000 ron. Tel. 223400, 
0724/169303,0740/914680 (Casa Betanla)
• et 0 dec- balcon, contorizări, fără îmbu
nătățiri, Emlnescu. Preț 53.000 ron. Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betanla)

154401,

• tetavlan, toc de casă în Tâmpa, 1 km de 
Slmerla, st 1700 mp, fs 17 m, curent gaz, apă 
canal, preț negociabil. Tel. 0354/402235, 
0720/118427,0721/818917.
• toc de casă 3516 mp, fa 22 m, apă gaz, curent 
locdrept zonă liniștite, Hunedoara, 10 euro/mp. 
Tel.(râ/005657.

• vând not mp teren Intravilan, Deva, Str. 
Alunului (zonă agrement) case vacanță Tel. 
22724Z
• vând 24700 mp teren pentru agricultură sl 
0000 mp teren pentru construed! sau agri
cultură ambele locaUtatenToteștl-Hațeg, lângă 
canton, acte în regulă tttli șl CF. Tel. 
0723/732560,212272.
• vând toc Intravilan, cu casă bătrânească 
Vețel. TeL 237819.
• vând tom Intravilan 5100 mp, zona Deva 700. 
Tel. 222306,226813.
• vând Mm Intravilan zonă bună în Slmeria. 
stradă cu canalizare, sp. 1200 mp, preț 26000 
ewn.Tel. 0720/505771, Ora/686162.

• vând Mm Intravilan, cu o suprafață de 
4600 mp, Infomiațll tel. 0745/024316 mobil, 
XK^^vărcgsunay

• vdndfem Intravilan, pentru construcție casă 
în Solmuș, s 1200 mp, fs 12 m, facilitați, gaz, 
curent la poartă Informații zilnic fa teL 210269 
sau 0740029050 după ora 16.00.
• vând Mm Intravilan, Sântuhalm, 2000 mp, fs 
40 m, gaz, curent 13 euro/mp. Tel. 0746/253413.
• vând teren, în Deva, st 4000 mp, preț 12 
euro/mp, neg. Tel, 224182,0723/499284.
• vând wgent teren s 1800 mp, fs 24 m, curent 
electric, gaz aproape, loc drept zona Zăvoi, preț 
22 euro/mp, negociabil. Tel. 0746/888619,227661.
• In Deva șl împrejurimi, diferite suprafețe șl 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)

• htavlan, ihwta, 450 mp, facilități, zona parc, 
preț 590 mil, neg, tel. 0745/640725. (Mimason)
• Intavlan, Viâcan (mal Jos de Vlacons), S1200 
mp, fs 16 m, preț 15 euro/mp, tel. 0745/640725. 
(Mîmason)
• Intavlan, Zâvd, plan, 3500 mp, 50x70, gaz, 
curent apă preț 30 euro/mp, tel. 0740/173103. 
(Mimason)
• zona lârcaa Mică 3600 mp, fs 66 mp, gaz, 
curent plan, eventual parcelat preț 10 euro/mp, 
tel. 0740/173103. (Mimason)

• Intavlan, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zl, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620350 (Rocan 3000)
• Intavlan, ai MM mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent canalizare, ideal pentru construcție 
hale Industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724^20350 (Rocan 3000)
• zona ZăvoL intravilan, ST 461 mp, telefoane 
235019,0724/508610. (Casa de Vis)
• inert MH mp din care 1060 mp intravilan și 
2612 mp extravilan, Boholt 3 euro/mp, neg., 
fs=40 m. Telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/8B7467.(Alfa)
•wgent Intavlan, 17000 mp, fs=52 m, lung 300 
m, Deva, 7 euro/mp. Telefoane 218693, 
0745/396767,0727/897467. (Alfa)
• inert IT-2000 mp, posibilități, curent gaz, 
apă pe teren, Ideal casă vacanță, la 10 km de
Deva, jireț 5 euro/mp. Tel. 0740/126029. (Prima \

• toc de casă 660 mp, fs 20, apă gaz, zona Uzo 
Balcan, tel. 0742/019410 (Prima Invest)
• Intavlan, st 0000 mp, fs 40,75 metri, intrare 
din 2 părți, curent electric și gaz metan pe terea 
zonă Industrială Stntuhalm. Preț 6 euro/mp, neg 
Tel. 223400, 0740/914680 0724-169303. (Casa * 
Betanla)
• Intavlan, 4 parcele a câte 650 mp, gaz metan, 
curent electric, Zăvoi, în apropiere de Dada 
Service. Preț 37 euro/mp. Tel. 223400 
0724/169303,0740/914680 (Casa Betanla)
• Intavlan la DN 7, st 3.600 mp, fs 104 metri, 
toate utilitățile, lafe^âa din Deva sprtSmeria. 
Preț23 euro/mp, neg TeL 223400 0734/169303, 
0740/914680 (Casa Betanla)
• kdiavlln. to zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp fiecare, zonă rezidențială plan de 
urbanism șl de utilitiți aprobat Preț 17-21 r 

euro/mp. Tel. 223400, 0742/005220 (Casa * 
Betania)
• Intavlan, ta DN 7, st 5700 mp, front stradal 35 
metri, situat între Săntandrel șl Stntuhalm, fa 
zonă industrială Preț 18 euro/mp, neg Tele
foane 223400,0720/^7890 0742/005220 (Casă 

Betanla)
•teren tatavlan la DN 7,1L600 mp, front stradal 
56 metri, între Deva și Simerla. Preț 10 euro/mp. 
neg. Tel .223400,0724/169303,0741/120722. (Casa 
Betanla)
•«tavfeu îngrădit curent electric, situat între ; 
Herepeia și Bretelln, front stradal 60 m, ST 7 400 
mp. Preț 5 euro/mp. Tel. 0746 225 726; 0254 213 
050. (Casa Majestic)
• tetavlan te Leșnic, parcela 1 de 2 700 mp, 
parcela 2 de 6 000 mp. Piret 7 Eur/mp. Tel. 0746 
225 726; 0254 213 050. (Casa Majestic)
• Intravlan, Deva, ST 5 000 mp, gaz, apă curent 
electric; ideal pentru construit casă. Preț 30 
Eur/mp. Tel. 0746 225 726; 0254 213 050. (Casă 
Majestic)

Cumpăr teren (22)

• zona Crista-Sântuhalm, minim 5000 mp, in
travilan și extravilan, ofer prețul pieței, tel. 
0745/0^073. (Partener-Hunedoara)

SC ACOMIN SA - CLUJ 
GRUP ȘANTIERE HUNEDOARA ~ 

DEVA
cu sediul în Deva, str. Ulpla, nr. 15, Reg. Com. J 12/157/1991, 

C.U.I. 2243S5, tel. 0254-215294; 218161; 215770; fax 0254/218151

Vinde la licitație următoarele bunuri:

1. Autoizotermă (fără Instalație frigorifică), nr. HD 15 PPT, 
marca: RABA 10215, an fabricație 1991, motor: raba - preț 
pornire - 11.000 lei;
2. Remorcă (5 t), nr. HD 80 DGE, marca 2 RBA 5, an 
fabricație: 1985, sarcină utilă: 5.000 kg - preț pornire - 1 .OOO 
lei;
3. Autofurgonetă TV, nr. HD 02 DBX, an fabricație: 1989, 
motor: Brașov, 7 persoane - preț pornire - 2.000 lei;
4. Pod rulant monogrindă cu electropalan (3,5 t x 9 m), an 
fabricație: 1988 - preț pornire - 6.000 lei;
5. ARO - 244 motor Brașov, an fabricație 1991, în circulație 
cu toate actele actualizate - preț pornire - 5.000 lei;
6. ARO - 6243 motor Câmpulung, an fabricație 1997, în 
circulație cu toate actele actualizate - preț pornire - 8.000 
lei.
Prețurile nu conțin TVA.
Bunurile ce se vând se pot vedea, zilnic, între orele 08.00- 
15.00, la Baza de Producție a SC ACOMIN SA - GRUP 
ȘANTIERE HUNEDOARA - DEVA, situată în localitatea Spini. 
Licitația va avea loc la data de 06.09.2005, de lâ ora 1O.OO, 
la sediul firmei, DEVA, str. Ulpla, nr. 15. în caz de neadjude- 
care, licitația va fi reluată la data de 13.09.05, de la aceeași 
oră, la sediul firmei.
Informații suplimentare la telefoanele: 0254/215294, 
218161, 215770 sau 0788/324063. (29316)

Firmă de distribuție în domeniul deteigenți cosmetice vâ propune să vă alăturați tinerei noastre 
echipe șl să aplicați pentru următoarele posturi:

1. SUPERVIZOR, AGENT VÂNZĂRI 2.AGENTLNRÂR1

■ respectarea procedurii procesului de vânzare; - reprezentarea și promovarea produselor pe pia|ă;
■ reprezentarea șl promovarea produselor pe piață; - respectarea procedurii procesului de vânzare; 

- supervizarea și sprijinirea subordonaților.- inaepiiniiB pian vanzan,
- supervizarea și sprijinirea subordonaților.
Cerințe:
-studii superioare;
■ experiență minim 1-3 ani;
- disponibilitate program prelungit
■ permis de conducere categ B; 
-domiciliul stabil: Deva.

Cerințe:
- organizat comunicativ, dinamic;
- disponibilitate program prelungit
- permis de conducere categ B; 
-domiciliul stabil: Deva.

t

Suntem Interesați de găsirea unor persoane dinamice, care să obțină rezultate deosebite. 
Peisoanele care îndeplinesc cerințele de mal sus șl sunt interesate, sunt rugate să trimită CV-urile, 
cu Indicarea postului pentiu care aplică, la mall-ul: office&agros.ro sau fax: 0256/286005.

OBS: Toate aplicațiile vor fl tratate cu confidențialitate. Numai persoanele selectate vor fi 
contactate pentru interviu. (29044)

RECLAME

nalexanderWyahoo.com
romania.ro
agros.ro
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• zona C41an-Hațeg, arabil 10-15 ha, ofer preț 
bun, tel. 0740/130413. (Partener-Hunedoara)
• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• lugent, 5 hectare teren Intravilan la șosea, 
Deva sau împrejurimi. Plata Imediat Tei. 215212. 
(Prima Invest)

Vând spații comerciale (25)

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

Alte imobile (27)

• fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5500.000.000 lei, telefon 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
o fermă h Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25500 euro neg, tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

Imobile chirii (29)

• avantajosul Ffcmâ de produsa metalur
gice dn Orăștfe tocNriază pe termen hmg 
depozite, i de producție el birouri, 
foarte maM, toate utdtațle. Tel 
0254/244101,0724/044740.

• ofer la chirie ap. 2 camere, zonă centrală, dec, 
mobilat 150 euro/lună. Tel. 0745/253413.
• ofer spre închiriere pe termen lung, 
garsonieră mobilată, utilată, zona gării, Deva, 
exclus intermediari, preț 80 euro. Tel. 
0726/224003.
• oferspraînchirirere,în Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, în prezent amenajat ca sediu 
firmă. Tel. 0722/330084.
• primesc două eleve în gazdă, Deva, zonă 
centrală Informații, zilnic, la telefonul 219662.
• tineri căsătoriți căutăm pe termen lung 
locuință până în 50-60 euro/lună oferim și 
rugăm seriozitate. Tel. 0721/528753, 212242. 
seara.
• centra amenajat contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spațl comentate pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
intre 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut u nt 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)
• oferjiertni închiriere garsonieră defe corn- . 
□let mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 

3000)
• Ofer pentni închiriere spațiu comercial, ame-

l 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)

au interi sau ap. 2 camere, (ne)mobllat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• garoontei dac, proaspăt renovată modem, 
centrală termică proprie, bale modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv color, frigider, 
mașină de spălat automarta, Dorobanți. Preț 160 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896,0740/914688 
(CasaBetanla)
• ap4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă baie modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv color nou, Al. Constr. 
Preț 260 euro/lună Tel 223400, 0742/005228. 
(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 șl 234401. (Rubin’s 
Home).
• Închiriez spațiu comercial ultracentral, ultra 
amenajat St=30mp, Preț 325 euro Tel. 0741301548 
și 234401. (Rubin's Home).
• garsonieră moblatâ, zona Ștrand, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• casă 3 camere, bucătărie, baie, încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabil, confort, garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• urgent soldt chirie în Deva garsonieră apar
tament 2 sau 3 camere, (ne)mobllat pe termen 
lung, garantez plata chiriei lunar, tel. 0788 
165703,232809,0745 30220. (Fiesta Nora)
• garsonieră zona Dorobanți, parter, intrare 
separată posibilitate pentru birouri sau depozit 
150 euro/lună tel. 224296,0745-367393. (Garant 
Consulting)
• două camera, zona Dorobanți, et. 1, supera- 
menajat dotat, 120 euro, tel. 224.296, 0745- 
367393. (Garant Consulting)
• două camera, zona M. Viteazul, dec, amena
jat mobilat ct 250 euro/lună tel. 224296,0745- 
367393. (Garant Consulting)
• două camera, zona Caraglale, e.t 1, mobilat 
utilat ct 320 $/lună + menajeră tel. 224.296, 
0745-367393. (Garant Consulting)
• KogăNceanu, M camere, dec., bucătărie mo- 
bilatiparter, pt locuit sau birouri, 1.000 RON/ 
lună tel. 224.296, 0745-367393. (Garant 
Consulting)
• trai cameră zona Duiliu Zamfirescu, dea, 
mobilat parter, 400 euro/lună cu cheltuieli 
incluse+menajeră tel. 224.296, 0745-367393. 
(Garant Consulting)
• trei ramară amenajat stil occidental, ct nemo
bilat zonă bună preț 1000 ron, tel. 0741-154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• ktcNriez garsonieră Deva, gară Tel. 0746 225 
726; 0254 213 050. (Casa Majestic)
• închiriez casă cu etaj în Hunedoara. Tel. 0746 
225 726; 0254 213 050. (Casa Majestic)

Mobilier și interioare (47)

• vând canapea extensibilă 150/035, cu deschi
dere 2 m, culoare bleumarin, și un cuier de hol 
pentru haine șl 2 compartimente pentru papuci 
in stare foarte bună. Preț 5 milioane fix ambele.
• vând masă mare de 12 persoane, lăcuită, 
solidă 4 6 scaune taplțate, toate în stare 
perfectă, Informații, zilnic, la tel. 228204, după- 
masă, preț negociabil la vedere.
• vând â de bucătărie, masă, scaune, 
aragaz 5 ochiuri, hotă, cuptor cu microunde, 
combină frigorifică, mașină de spălat DW. Tel. 
0740/025053.
• vând moblă de bucătărie, modernă, preț 
5500.000 lei. Tel. 0766/530147.
• vând o ușă și o fereastră, noi. Tel. 0254/215795.
• vând urgent din același mobilier, canapea 
extensibilă, 2 fotolii și o măsuță, preț 7 mil. lei, 
bonus cuvertură și huse. Tel. 212242 seara.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr.
54-56, confecționat de fabrică, stare excelentă, 
preț 130 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

Materiale de construcții (53)

• vând 5 mc bolțari, piatră de construcție. Tel. 
0254215795.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

Decese (75)

Familia Rădoi Margareta - fiică, Anca ■ nepoată, Ninel - 
ginere, cu adâncă durere în suflet anunță decesul

BĂLAN MARTA - 75 de ani 
înmormântarea joi, 1 septembrie 2005, Casa mortuară Deva, 
ora 13.00. Dumnezeu să o odihnească.

Imobile schimb (30)

• Deva, ultracentral, etl, decomandate cu casă 
+ diferență sau cu 2 apartamente cu 2 cam. zona 
GOJDU. 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 Solenza model Europa, an fab. 
2004, luna Vlll-garanție încă SJuni. 14500 km, 
metalizat-0723/270348
• vând urgent Dacia Nova, gri metalizat AF 1997, 
14500 km reali, stare bună de funcționare, merită 
văzută unic proprietar, preț negociabil, 9000 
RON. Tel. 0254/232442.

Auto străine (37)

• vând Audi A41.9 TDI, avânt 116 CP, argintiu, 
jenți aluminiu, climatronic, geamuri și oglinzi 
electrice, 10 airbag, ABS ESP, Xenon scaune 
ergonomice, cotiere, 2001, recent adus, neg. Tel. 
0722/402057.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• SC vinde antene de satelit digitale, 
începând cu 550 lei, 1 an garanție, recep
ționează programe românești șl străine, cu 
abonament (Digl, Max TV, Focus) șl fără 
abonament montajul și deplasarea Incluse 
în preț. Informații: 0723/481776 sau 
0745/840474.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând telefon Sagem MYX 521 cu cameră foto 
încorporată (VGA 640 x 480) 4 MB memorie, 
garanție 5 luni și telefon Siemens 5 55, preț nego
ciabil. Tel. 0740/025053.

Calculatoare si accesorii 
(51)

DELCRI5 SERVICE SRL
TEL: (0359) 409.222
0723-354.991 B 0
Ser. Primarid Nr.26 0 ~* W
ORADEA

ACUM
SI numai A.C2CJM

ULTRA PROMOȚII
Numai aici yascsti:

Cele mai mici preturi.

MONITOARE 15’de la 450.000 lei 

MONITOARE 17*de la 850.000 lei 

Distribuitor computere 
second-hand 
produse noi

E-mail: calculatoareia rdslink.ro

• vând laptop Pentium II Compaq, Pentium III 
IBM, digicam - minicameră Web cu cablu 
descărcare poze + CD instalare calculator 
Pentium I, negociabil, imprimantă Lexmark Z602, 
garanție 6 luni. Tel. 0740/025053.

• Primim in regim de consignație mobilier vechi, 
antichități, poițelanuri, bijuterii vechi, căni, fruc
tiere, tăvi, casete, lămpi, șfeșnlce, tabachere, 
lunete, pendule, telefoane vechi, patefoane. Tel. 
234401, 0723562744, 0727/740221. (Rubinos 
Home)

Electrocasnice (56)

• vând congelator 5 sertare, stare bună de 
funcționare, preț negociabil. Tel. 770367,770735.
• id ladâ-congelator cu 5 sertare, stare de 
funcționare, Informații Hațeg, tel. 770735.770367, 
0722/876141.
• vând mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661001-2505013, perfectă funcționare, 
vechime de peste 100 de ani, preț neg. Tel. 
212272,0723/732560.

• transport moblă, electrocasnice, cu auto de 
1,21, și 17 mc, la cerere asigur și demontarea 
acestora pentru- transport. Tel. 225578, 
0744/934462.

Oferte locuri de muncă (74)

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• Fur da Mundi Deva or aizeaz, 
cursuri ae calificare: operator producție 
radio TV, operator calculatoare sudor cu 

gaj Imediată, Instalator, apă, gaz, cu 
angajare dmă calficare, ospătar, vânzător, 
zidar. Inscrierte se fac până la 10092005: 
Deva 216138, Ortstle 0740/471717, Hațeg 
0740/107368, .up 563242, Brad 
0720/609720

• caut famete pentru îngrijire bolnavă la domi
ciliu, informații la telefonul 219934.
• SC Sfera Temporis, angajează decorator flori, 
persoană gen feminin, vârsta între 20-40 ani, ofer 
instruire la Cluj-Napoca Tel. 0722/631555.

• angajăm șoferi dstributtori pâine șl 
produse patfocrie, cu contract de munca, 
rotați la tel 215660 sau 0741/133759.

• vând castraveți, preț minim 0.70 RON(7000 
lei/Kg). Tel. 262069.

Altele (61)

o vând Mdcma universală cu 18 viteze, stare 
foarte bună, 1.500.000 lei, neg. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând candelabra de cristal de Boemia, 
perfectă stare, cu 3 brațe, preț neg. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând cântar-platformă, fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80 x 0,80 mp, stare ireproșabila, preț 
neg. Tel. 0723/732560,212272.
• vând curate de piele, pentru mașini de cusut 
casnice. Tel. 224182,0723/499284

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

• firmă autorizată execută lucrări de 
amenajări Interioare, tencuiefi, cu materi- 
aU dte TeL 074V174341,

Pierderi (62)

• pierdut butettt de Identitate, permis de 
conducere, certificat de naștere, livret militar, 
card de benzină, talon de mașină, asigurare, 
rovinietă pe numele Costa Clprian, găsitorului se 
oferă recompensă. Tel. 0722/412499.
• pierdut camei de asigurat pe numele Deac 
Ionela. Se declară nul.

Prestări servicii (72)

• vă pumm la dtopozlțte serridi de 
cwătenfo la dondcMr ran li ratfete 
tosătudtor. Vad bnricte di • totaotode 
d» tatfcta ori ta pretai fârt concurență. 
TeL07â«/ai7872rauZZ78Zl, după ora M

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

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

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

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• economistă, perfecționată în audit ștamtabi-. 
litate în București, Budapesta, Amsterdam, scriu, 
vorbesc 5 limbi, utilizez orice fel de tehnică de 
calcul, posed permis, caut serviciu adecvat în 
Deva. Tel. 225044 Sau 0723/973283.

• angajez șoferi categoria D penlni trans
port puMc persoane, Informații la sadul 
femei, orele MO-liOOi Tel 0254231394, CV 
se pot depute la Cepromin camera 212.

• firmă de papetârie șl blrodcă angajează 
agent de vânzări, condtl de muncă șl 
salarizare atractive. Condttft: absolvent 
promoția 2005. Expedtați CV la teL/fax 
2308991

• SC COMIN SA angajează inginer 
mecanic, cu experiență in domeniu de 
mtobnun 3 ani de operare PCsI
carnet de conducere (mlnknum categoria 
B). Normați la sadul firmei din Deva, str. 
Upta, nr. 15, te 152 L 215770.

• Societate omerdatt angajează bucătar 
spodabt, Informat! la restauranU Presi
dent, Str. 22 Decembrie, 168, sau ta tel 

234067.072V2Î8726.

• tfrfltWf ccMmrdaiă, operator HNe, zona 
damtangafează cu utalu atractiv, ope* 
rata cotmccU Automata tafta. Cerințe: 
domWta Oeva, canwt conducere cate* 
gorta B, stiMfl mHm Iceu, CV se trimit la

SIMALEX1M 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.560,

www.simol.ro, sknalOsmart.ro

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

tineret
(27672)

• vând avantalos mașină pentru scos cartofi pe 
un rând, stare perfectă de funcționare, 
informații Totești, tel. 775646,0742/376667.

Garaje (43)
• ofer cu chirie garaj, în Deva, strada Cloșca, colț 
cu str. Eminescu, intrarea în garaj direct din 
strada Cloșca, Tel. 223451.
• Garai 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)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
A*'. care deține poziția de lider In publicarea de ziare

și servicii Internet în vestul Austriei, In nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

angajează

araureferent puDiicitate
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Experiență în vânzări;
• Experiență operare calculator;
• Permis de conducere.

Prezintă avantaj:

• experiența în relații cu publicul;
• persoană dinamică, cu concepție tinerească;
• experiența în vânzări.

Oferim:
• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și 
tânăr;
• posibilitate de training;
• salariu fix și venituri în funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber, Str.
22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275, 
fax 218061.
Persoană de contact: Laura Contra, 
tel. 0721/513875,
E-mail: laura.contrA@informmedia.ro

S.C. MARSILIA TRANSCOM SRL
TeU 0745-659 522.0788-659 522, Fax: 0259-413 467
Transport intern și internațional 3,5-201

CU PLATA UNUI SINGUR SENS
Căutăm producători de materiale
de construcții In vederea realizării Vindem 
unui pa’.cnena- recipnx awntaju!

TRANSPORTjGRATUi
LA i

www.marsiliatranscom.ro

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!
a te

RECLAME

---- îtî A * ~|~r~a Dacă vrei cu adevarat ca «nunțul tău să fie remarcat,
Ci l/Hll» Mil A» I |"I încearcă variantele speciale contra cost 
ta V 11/ ta 11 I I fltaM I ta a ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

|| VARIANTE

A-i'r-

j DATE PERSONALE VAR

MUME MtNUMt TEUTON

■
ADRESA A **■>•/*

LOCAȚII CUTII POȘTALI k

i • chioșcul de ziare de lângă
Comtinr.

i • chioșcul de ziare din stația
I de autobuz Orizont- Micro 15: 
j • chioșcul de ziare de lângă
| Galeriile de Artă Forma;
j o chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;

| o chioșcul de ziare intersecția 
I Zamfirescu - B-dul Decebal

CUVAO
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 tșl asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

rdslink.ro
http://www.simol.ro
sknalOsmart.ro
mailto:laura.contrA@informmedia.ro
http://www.marsiliatranscom.ro
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• Inculpat Bărbatul care a intrat săptămâna 
trecută în casa actriței Jennifer Aniston a 
fost inculpat, luni, pentru violare de domici
liu. Judecarea va avea loc în 7 septembrie. 
Dacă va fi găsit vinovat, poate face până la 
șase ani de închisoare.

Bust realizat de Gauguin

Mormântul lui Orfeu
Sofia (MF) - Ploile torențiale care s-au 

abătut în ultima vreme asupra Bulgariei au 
distrus parțial mormântul despre care arheo
logii din această țară afirmă că e al lui Orfeu.

Prețiosul templu al civilizației antice a 
tracilor, din apropiere de satul Tatul, din 
sudul țării, a început să se sfărâme în bu
căți la numai o lună de la descoperirea sa 
de către arheologi, anul trecut. Apa a dis
trus fundația construcției și a înmuiat pe
reții vechiului mormânt. Unii dintre pereți, 
mai vechi de 25 de secole, au căzut, iar alții 
s-au crăpat.

Potrivit profesorului Nikolay Ovcharov, 
cel care a descoperit templul, pagubele sunt 
ireparabile. Experții spun că e nevoie de 
aproximativ 25.000 de euro pentru restau
rarea mormântului și recomandă construi
rea unui zid de protecție.

■ Bustul îl reprezintă 
pe unul dintre copiii 
artistului și a fost des
coperit în Danemarca.

Copenhaga (MF) - Un bust 
realizat de artistul francez 
Paul Gauguin a fost descope
rit în Danemarca și va face 
parte dintr-o mare expoziție 
de la muzeul Ordrupgaard, ce 
îi este consacrată artistului.

Acest bust, care îl reprezin
tă pe unul dintre copiii artis
tului, Jean, a fost folosit de-a 
lungul anilor ea obiect deco
rativ de Crăciun de către fami
lia Avnsoe, din Olsted. „Am 
moștenit acest bust de la bu
nicii mei și nu am crezut ni
ciodată că era un original, 
chiar dacă numele lui Gau
guin era inscripționat pe el”, 
a declarat Bent Avnsoe. Abia 
după ce i-a fost spartă casa,

Bustul la muzeu (Foto: EPA)

cu cinci sau șase ani în urmă, 
acesta i-a cerut unui agent de 
asigurări să se uite mai atent 
la curiosul obiect. Custodele 
de la muzeul Ordrupgaard, 
Anne-Birgitte Fonsmark, spe
cialistă în opera lui Gauguin, 
l-a cumpărat atunci pentru 
200.000 de coroane suedeze 
(270.000 euro).

Bustul a fost realizat de ar
tist la Paris în 1881 și a fost 
luat apoi la Copenhaga, când 
Gauguin s-a mutat acolo cu 
soția și cei cinci copii.

Imigranți morți în incendiu

Plimbăreț
Berlin (MF) - Poliția și ș 

pompierii din orașul Er
langen, din sudul Ger
maniei, caută de dumi- î 
nică un cangur care a 
scăpat probabil de la o I 
fermă. j

Autoritățile au fost a- 
lertate duminică seara 
de către martorii care 
au văzut animalul plim- 
bându-se printr-un carti
er al orașului. Potrivit 
anchetatorilor, ar putea i 
fi vorba de Jumpy, un i 
cangur înalt de 50 cm, ce I 
a dispărut de la o eres- i 
cătorie de Veitsbronn, la I 
zece kilometri sud de 
Erlangen și a cărui pre
zență a fost semnalată i 
sâmbătă. i

Cangurul a mai eva- \ 
dat și în trecut, lipsind i 
câteva zile, dar s-a i 
întors în cele din urmă.

Sfaturi
Los Angeles (MF) - 
Gwyneth Paltrow 
le-a dat un sfat tardiv 
actorilor Jennifer 

Aniston și Brad Pitt, 
al căror divorț 
urmează să fie defini
tivat curând, spunân- 
du-te că nu ar fi tre
buit să vorbească 
niciodată cu presa 
despre problemele 
lor de cuplu.

in modă
New York (MB - Jus
tin Timberlake a pus 
bazele unei linii vesti
mentare împreună 

cu prietenul său cel 
mai bun, Trace 
Ayala, și cu Danny 
Guez, care a colabo
rat la linia vestimen
tară a lui Eve, 
„Fetish".

Paris (MF) - Un nou incen
diu a izbucnit, luni seara, în- 
tr-un imobil de imigranți afri
cani din Paris și situat în cen
trul capitalei. Incendiul s-a 
soldat cu moartea a șapte per
soane și rănirea gravă a altor

Chemați să stingă focul (Foto: epa)

EPA)

■ Uraganul Katrina a 
provocat moartea a cel 
puțin 56 de persoane, 
50 numai în Mississippi.

New Orleans (MF) - Ura
ganul Katrina a provocat 
moartea a cel puțin 56 de per
soane, dintre care 50 într-un 
singur comitat din Mississip
pi, și va continua să afecteze 
teritoriul Statelor Unite, fiind 
una dintre cele mai puternice 
furtuni tropicale care au 
pătruns în această zonă.

Comitatul cel mai grav 
afectat a fost Harrison, unde 
30 de persoane și-au pierdut 
viața în complexul de aparta
mente St. Charles. în comi
tatele Warren, Leake, Pearl 
River și Hinds s-a înregistrat

Alungați de la filmări
Florida (MF) - Uraganul Katrina a închis 

cinematografe și a întrerupt mai multe 
filmări în Florida, Louisiana și Alabama.

Multi dintre cei ce lucrează la filmul „The 
Reaping”, a cărui protagonistă este Hilary 
Swank, au evacuat hotelurile la care erau 
cazați și s-au întors acasă în New York. Pla
tourile de filmare au suferit mici pagube.

Filmările la „Miami Vice”, în care joacă 
Colin Farrell și Jamie Foxx, au fost între
rupte numai joi și vineri, fiind reluate luni, 
în New Orleans s-au oprit filmările la come
dia „The Last Time”, în care joacă Michael 
Keaton și Brendan Fraser, actorii și echipa 
de producție părăsind zona.

Și „Vampire Bats” a avut de suferit 
deoarece va mai dura cel puțin o săptămână 
până când filmările vor putea fi reluate.

Mozart fără cap (Foto: epa)

trei, potrivit unui nou bilanț 
furnizat, ieri dimineață, de 
poliție și pompieri.

Dintre cele șapte persoane 
decedate, un copil a murit la 
spital, din cauza rănilor, în 
timp ce corpurile celorlalte au 
fost găsite carbonizate.

Trei persoane au fost grav 
rănite, în timp ce alte 11 au 
suferit răni ușoare.

Bilanțul precedent anunțat 
de pompieri menționa doi 
morți și 12 răniți, dintre care 
doi în stare gravă.

Incendiul, ale cărui cauze 
nu au fost stabilite, a izbuc
nit cu puțin înainte de ora 
locală 22:00 în casa scărilor, 
într-un imobil cu cinci etaje 
situat în cartierul istoric Ma
rais, o clădire supusă lucrări
lor de reabilitare.

Florina
Născută în zodia 
Vărsător, îi plac 
limbile străine, dan
sul și călătoriile.

(Foto; Traian Mani

morți în Mississippi

Casă distrusă în Gulfport, Mississippi (Foto: epa)

câte o victimă, a anunțat pur
tătorul de cuvânt al Centru
lui pentru Operațiuni de Ur
gență din Mississippi. Două 
persoane au fost victimele

Unui accident de circulație 
produs în Alabama.

Uraganul Katrina, care și-a 
redus, luni seara, intensita
tea, a provocat importante pa

gube în Mississippi și Alba
nia, unde supraviețuitorii nu 
vor putea reveni în casele lor 
timp de mai multe luni.

Peste 75.000 de persoane au 
fost primite în circa 240 de 
adăposturi din regiune.

Mai mult de 1,3 milioane de 
case și clădiri de birouri din 
Louisiana, Mississippi și A- 
labama au rămas fără curent 
electric, potrivit companiilor 
de servicii din regiune, iar în 
Mississippi, străzile și clădi
rile sunt inundate pe o rază 
de aproximativ nouă kilome
tri' de la țărm.

Uraganul Katrina se în
dreaptă către Tennessee și 
Ohio River Valley. Valoarea 
pagubelor provocate de ciclon 
este cuprinsă între zece și 25 
miliarde de dolari.

Mozart a fost decapitat
Viena (MF) - Muzeul figu

rilor de ceară din Salzburg, în 
centrul Austriei, a fost în a- 
lertă în ultimul weekend, du
pă ce s-a furat capul unei sta
tui a lui Mozart. Un necunos
cut a deșurubat și a luat cu 
el capul cu perucă al faimosu
lui compozitor, de la muzeul 
„Next to Mozart”, în noaptea 
de vineri spre sâmbătă.

Proprietarul muzeului, Hay- 
tem Al-Wazzan, a promis că

nu va depune plângere dacă 
piesa, în valoare de 15.000 de 
euro, va fi returnată. Se pare 
că hoțul a rămas închis în 
muzeu și apoi a fugit pe o ie
șire de urgență cu capul sta
tuii. Potrivit poliției, din cau
za întunericului, camera de 
supraveghere nu va putea 
permite identificarea indivi
dului. Va fi nevoie de câteva 
luni pentru realizarea unei 
copii

ClifiOȘI Copiii sunt pre- 
zenți la ora mesei, când 
un scafandru hrănește 
peștii din acvariul Aqua
ria KLCC din Kuala Lum
pur. Malaezia. (Foto: epa)


