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Vremea se menține frumoasă, dar 
răcoroasă dimineața.

dimineața la prânz seara

Fuga din calea apelor

CARTIER

FliDA
rfclamâ

■ „Apele Române" vor 
mai mult spațiu pentru 
râuri și doresc mutarea 
localităților vulnerabile.

rezultat cu Oare s-a 
lat pe tocuK ^p.7

unde vor fi luați acești bani. 
Am încercat să aflăm dacă în 
județ, și el puternic afectat de 
inundațiile din acest an, se are 
în vedere regularizarea unor 
cursuri de apă, care ar fi aces
tea și dacă au fost stabilite pri
oritățile, însă nu am putut lua 
legătura cu conducerea APM 
Hunedoara.

putea intra fără să provoace 
pagube însemnate sau pierderi 
de vieți omenești. Regulari
zarea unui curs de râu pe o 
distanță de 17 kilometri costă 
peste 3 milioane de euro, în 
multe cazuri fiind necesare 
exproprieri de terenuri pentru 
a se putea pune în aplicare 
strategia Apare întrebarea de

ULJlll AAU
isă erau teribil deI 
mai ales că aveați 
roase”, precizează 
otean, șef serviciu

JUcin Pablo Montoya a câștigat Marele 
Premiu al Italiei, a 15-a etapă a Campi
onatului Mondial de Formula 1, disputată, 
duminică, pe circuitul de la Monza, /p.7

(Foto: EPA)

a fi deloc dificflK^,

Aproximativ 12.000 de 
oameni au fost încântați 
sâmbătă seara de specta
colul oferitdecătre for
mația Acfiv cU ocazia Zile-? 
loț iMunicîpiuțui Petro- 

ț'f ’ 0®»: Radu lacob) J

persoane
Hi neremunerați 
dația ocupată

iftla serviciul Salvamont 
suficientă tastarea pe 

onulmobil a numărului ' 
Wmânt”.1

la Dispozitivul Național Bal- 0v 
vamont. Ni s-a solicitat $ă' Sal 
găsim un grup format din cm- j 
ci persoane care s-au rătăcit-
în 15 minute am plecat tai; teii 
căutarea lor care nu hmi ,,0s

* g durat^orriajuiui sub un an șoara, cu varsț intre 
I 328jfl0 șomeri pe temwn lung 20 Șl 35 de am, S*aU 
I 47l.Wo j^onw^sfe'M pierdut ied în Retezat.

* benefi^ari
■,K«33 persoană Râușor - Aflat în ex-

cursie la RâUșpf, Uh-gruț» de 
®t,705mffloan®^ii4 turiști timișbrenl ă plecat pe

milioane persoane traseu către UăCUl Bucura. Da
jtwrilHi u nțuiHbei sursa N Statistica miji noul trassanhij,S-a

7 împărțit în două, fiecare în-
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Deva (D.I.) - Administrația 
Națională „Apele Române” a 
elaborat o strategie de apă* 
rare împotriva inundațiilor,

cercând să ajungă la deatl- doved 
nație pe alt parcurs. Unul .dîn-ț' întruc 
tre grupuri s-a rătăcit și a 'a curei, 
alertat serviciul Salvampnt, i nimic 
„Am primit în jurul oreil4 paula

care prevede mutarea oame
nilor din zonele inundabile și 
alocarea unor sume impor
tante pentru regularizarea 
râurilor. Se vor amenaja pol- 
dere, incinte inundabile și 
acumulări strategice, spațiul 
„alocat” râurilor fiind mult 
mai mare, lăsându-se zone în 
luncile acestora în care apa va

Structura populației României
in România, numărul salâriațilbr e aproape egal cu cel al 

pensionarilor si șomerilor salanați 

^m^Jk5r974 milioane persoane
' patroni sjdftMori pe cont propriu

. 1Hmii
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• Filiala irakiană a al-Qaida, condusă de 
Abu Musab âl-Zarqawi, a negat într-un co
municat implicarea în busculada care a pro
vocat,moartea a 1.000 de persoane într-un 
pelerinaj șiit desfășurat miercuri la Bagdad.

• Cei trei teroriști kamikaze care au co
mis atentatele de la Sharm el-Sheikh, cele 
mai sângeroase din Egipt, erau beduini care 
făceau parte dintr-o celulă islamistă al cărei 
lider a fost arestat. Ei au fost identificați 
grație testelor ADN și pe baza mărturiilor a 
29 de suspecți arestați.

Schroeder, 
omagiat

Berlin (MF) - Premie
rul britanic, Tony Blair, 
a declarat, într-un inter
viu acordat ziarului
Vorwaerts, aparținând 
SPD, că Gerhard Schroe
der este „un om de stat 
foarte puternic”, apreci
ind că șefiil social-demo
crat al Guvernului ger
man „a arătat Germani
ei calea cea bună”. Can
celarul Schroeder, un 
„lider politic și un om 
de stat foarte puternic”, 
„și-a dovedit curajul și 
capacitățile” aplicând 
reforme importante, a a- 
preciat Blair. Pe perioa
da primului mandat al 
lui Schroeder, acesta și 
Blair și-au afișat puncte
le de vedere apropiate 
în ceea ce privește mo
dernizarea social-demo-
Crației, cancelarul ger
man exprimându-și inte
resul față de doctrina

Săli Berisha
(Foto: EPA) 

Numit 
premier 
Tirana (MF) - Preșe
dintele Albaniei, Al
fred Moisiu, l-a de
semnat oficial, 
sâmbătă, pe fostul 
președinte Săli 
Berisha în funcția de 
prim-ministru, dân- 
du-i sarcina de a for
ma noul guvern du
pă victoria coaliției de 
centru-dreapta la ale
gerile parlamentare 
din 3 iulie. Berisha, 
primul președinte al 
Albaniei post-comu- 
niste (1992-1997), 
urmează ca în zece 
zile să prezinte în fa
ța Parlamentului 
componența noului 
executiv. El a dedarat 
că va reduce de la 
19 la 14 numărul mi
nisterelor și a promis 
să combată corupția.

Atentat
■ Atacul, soldat cu 23 
de militari morți, are loc 
după ce s-a anunțat o 
încetare a focului.

New Delhi (MF) - Un aten
tat cu bombă care a avut loc 
ieri în statul Shhattisgarh din 
estul Indiei s-a soldat cu 
moartea a 23 de militari indi
eni, potrivit ministrului de In
terne din această regiune, 
care a acuzat rebelii maoiști 
că s-ar afla la originea atacu
lui.

„Explozibilul folosit a fost 
foarte puternic, ceea ce expli
că faptul că bilanțul a fost a- 
tât de mare”, a declarat Ar- 
vind Vichar Netam, ministrul 
de Interne din Shhattisgarh.

Doi militari grav răniți au 
fost transferați la spital în 
stare critică. Dispozitivul, o 
mină terestră, a explodat la 
trecerea unui convoi militar

în India
prin districtul Bijapur, au 
precizat autoritățile.

„Bănuim că rebelii maoiști 
ar fi la originea acestei explo
zii. Este o lovitură adusă a- 
cestui stat a cărui situație era 
pe cale de ameliorare”, a de
clarat subsecretarul de stat 
din cadrul Ministerului de In
terne din Shhattisgarh, Shrip- 
rakash Jaiswal. Rebelii mao
iști, dintre care unii au legă
turi cu forțele nepaleze, sunt 
activi în 23 de state din India.

Mii de persoane au fost uci
se începând din anii 1960, în 
urma mai multor raiduri efec
tuate de acești militanți.

Atentatul de ieri a avut loc 
la o zi după ce liderul rebeli
lor maoiști din Nepal a anun
țat o încetare a focului unila
terală și imediată pentru o 
perioadă de trei luni, al cărei 
scop va fi deschiderea unui 
dialog cu principalele partide 
politice pro-democrate.

Prea puțini contribuabili
■ A

■ Premierul Tăriceanu 
consideră necesară re
forma sistemului de să
nătate și a asigurărilor.

Sinaia (MF) - Premierul Că
lin Popescu Tăriceanu a de
clarat, sâmbătă, la Sinaia, du
pă întâlnirea cu parlamenta
rii PNL, că este nevoie de o 
reformă a sistemului de sănă
tate și a asigurărilor de sănă
tate, doar că această proble
mă nu trebuie să fie prepon
derent politică.

„Un sistem de sănătate nor
mal nu poate funcționa cu 20 
de milioane de beneficiari și 
un sfert de contributori. în 
2003 s-a luat o decizie populis- 
tă, pentru a se anula contri-

buția unei categorii de asigu
rați. Din această cauză, siste
mul suferă și va trebui să fa- 
n.... ......
Un sistem de 
sănătate na poate 
funcționa ca 20 de 
milioane de bene
ficiari și un sfert 
de contributori

Premierul TAriceanu

cern o reformă responsabilă”, 
a mai spus Tăriceanu.

Primul-ministru consideră 
că românii nu pot trăi ca în 
Europa din punct de vedere 
al sistemuluf 
în schimb „fiecare să evite să 
plătească nidte contribuții”.

de sănătate, dar

Procesul lui Saddam Hussein 
va începe într-o lună

Bagdad (MF) - Fostul președinte irakian 
Saddam Hussein și șapte dintre membrii 
regimului său vor fî judecați începând cu 
19 octombrie de Tribunalul Special Irakian 
(TSI) pentru rolul jucat în masacrul din 
1982 din satul Dujail, situat la nord de capi
tala irakiană, relatează AFP.

„Procesul va începe la 19 octombrie”, a 
declarat Leith Kubba, purtătorul de cuvânt 
al Guvernului de la Bagdad.

Saddam Hussein și șapte foști membri ai 
regimului său, între care Taha Yassin Ra
madan, care avea funcția de vicepreședinte, 
și Barzan Ibrahim al-Hassan, fratele vitreg 
al fostului dictator și șef al serviciilor de 
informații, vor compărea în fața TSI înce
pând cu această dată.

Kubba a precizat că foștii demnitari vor 
răspunde la acuzații privind moartea a 143 
de localnici din satul Dujail, distrugerea 
proprietății și exilarea timp de patru ani 
a acestor oameni.

Tăriceanu a spus că servi
ciile de sănătate sunt de o 
proastă calitate, pentru că 
foarte multe categorii nu plă
tesc contribuțiile la sistem.

Primul-ministru susține că 
soluțiile la problemele din a- 
cest domeniu nu trebuie să 
fie preponderent politice, ci 
să se bazeze pe principiile ca
re stau Ia baza acestui sistem 
peste tot în lume.

Premierul Călin Popescu 
Tăriceanu a reafirmat, în ur
mă cu o săptămână, ideea lăr
girii bazei de impozitare și co
lectare a contribuțiilor la fon
dul de sănătate la mai multe 
categorii de persoane, precum 
pensionarii și agricultorii, 
dar a arătat că nu există un 
termen fixat în acest sens.

Are dreptul
Seul (MF) - Coreea de 

Nord a decis menținerea 
dreptului său de a deți
ne centrale nucleare, a 
declarat, ieri, un parla
mentar american, la 
revenirea dintr-o vizită < 
efectuată la Phenian.

„Coreea de Nord este 
în prezent hotărâtă să-și 
apere dreptul de a avea 
un program nuclear ci- I 
vil sau militar”, a afir
mat James Leach, sena
tor republican de IoWa.

Leach și Tom Lantos 
au avut întrevederi cu 
mai mulți oficiali nord- 
coreeni de rang înalt, 
printre care șeful nego
cierilor multilaterale, 
K ye-gwan.
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Udși în atacuri armate

A

Fostul președinte irakian în timpul anchetei
Foto: EPA)
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Kandahar (MF) - Un can
didat Ia alegerile parlamen
tare din Afganistan, Un gu- 
zernator districtual și trei 
polițiști au fost răpiți în 
sudul acestei țări, au decla
rat, sâmbătă, autoritățile 
locale, în condițiile în care 
talibanii au revendicat ac
țiunea și au anunțat execu
tarea ostaticilor.

Politicianul Mohammed 
Yaqoob, guvernatorul dis
trictului Ghorak, Hadji Mo
hammed Nawab, și trei po
lițiști au fost răpiți vineri 
pe o șosea, la o distanță de 
90 de kilometri nord-vest

de orașul Kandahar.
Acțiunea ă fost revendi

cată de purtătorul de cu
vânt al milițiilor talibane, 
Abdul Latif Hakimi, care 
susține că c tătici au fost 
executați. Luarea de osta
tici intervine, după răpirea, 
miercuri, în tested Afganis
tanului, a unui cetățean 
britanic și a translatorului 
său. Anul acesta, acțiunile 
teroriste s-au intensificat 
în Afganistan, în special în , 
regiunile din sud și est. Vi
olențele de anul acesta s-au 
soldat cu moartea a peste o 
mie de persoane.

Baaquba (MF) - Șase poli
țiști și patru soldați irakieni 
au fost uciși în două atacuri 
armate produse, sâmbătă, în 
orașul Baaquba, situat Ia 60 
de kilometri nord-est ue Bag
dad, au anunțat surse din ca
drul serviciilor de securitate.

„Șase polițiști au fost uciși 
și alți trei răniți în momen
tul în care persoane înarmate 
au deschis focul la un punct 
de control situat la vest de 
Baaquba”, au precizat surse
le citate.

Sâmbătă dimineață, te pa
trulă a armatei a fost atacată 
în localitatea Odhaim, situată 
la 60 de kilometri nord ffle Ba
aquba, patru soldați pierzân- 

•JkT ■

du și viața în atac, a 
urtofjbr

Duflla
tut observa twî vehicule mili
tare incendia^&to această 
giune au avut ioc numeroase 
atacuri împotriva unor perso
nalități irakiene, cum ar fi 
președintele Jalal Talabani și 
vicepreședintele Adel Abdel 
Mehdi.

De altfel, un responsabil al 
unei firme locale de securita
te a foșt răpit de persoane în
armate, sâmbătă, în cartierul 
Dura din sudul capitalei.

Leith Kazim âl-Azaui a fost 
răpit de cel puțin opt bărbați 
înarmați care au oprit vehicu
lul cu care se deplasa.

vA \ . JS %

Moment de 
reculegere

Beslan (MF) - Rudele victi
melor masacrului de la Bes
lan au păstrat, sâmbătă, la o- 
ra locală 13.05 (12.05 ora Ro
mâniei), un moment de recu
legere, la exact un an de la 
explozia fatală care a declan
șat asaltul forțelor de ordine, 
informează AFP.

Cel puțin 1.500 de locuitori 
din Beslan (Osetia de Nord) 
s-au adunat la școala unde a 
avut loc luarea de ostatici.

Treizeci de copii au lansat 
spre cer 331 de baloane de cu
loare albă, câte unul pentru 
fiecare dintre victimele luării 
de ostatici.

Misiune
Ierusalim (MF) - Israelul 

a deschis la Dubai, în Emi
ratele Arabe Unite, o misiu
ne diplomatică secretă ai că
rei membri sunt, oficial, oa
meni de afaceri, relatează 
cotidianul Haaretz, în ediția 
electronică de ieri, relatează 
AFP.

Deschiderea misiunii di
plomatice în Emiratele Ara
be Unite face parte dintr-o 
serie de contacte pe care Is
raelul le-a menținut de mai 
mulți ani cu această țară.

Prin folosirea contactelor

■ n
. S- f

diplomatice secrete, Minis-
terul israelian de Externe a 
reușit să adauge Emiratele 
Arabe Unite pe lista țărilor 
arabe care întrețin relații 
cu Israelul.

Diplomații israelieni tri
miși la reprezentanța din 
Dubai au statutul oficial de 
oameni de afaceri. Trei di- 
plomați, împreună cu fami
liile, au fost aleși pentru că 
dețin pașapoarte emise în 
alte țări decât Israelul. în 
ultimele luni, ei s-au stabilit 
la Dubai, cel mai mare cen-

Al

torităților. Activitățile loț 
sunt însă ținute secrete în 
continuare.

Prezența lor la Dubai re
prezintă o adevărată realiza
re pentru Israel, chiar dacă 
Ierusalimul nu se poate lău
da cu acest lucru pentru că 
este secret.

Decizia constituie un pas 
important în eforturile Mi- 
nisterului de Externe de a>t 
dezvolta legături cu țările 
musulmane și arabe.
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• învestire. Directorul Direcției Județene 
pentru Tineret Hunedoara, Lorincz Szell, își 
va lua astăzi, 5 septembrie, funcția în pri
mire. La ceremonia de învestire este așteptat 
secretarul general al Prefecturii Hunedoara, 
Attila Dezsi, precum și alte oficialități. (I.J.)

Realitatea ca 
scenariu de film

America pare să fie victima propriilor 

super-producții cinematografice, a 

filmelor ce-au înghițit milioane de dolari doar 

pentru a regiza în studiouri și pe calculator 
tot felul de dezastre. Câte lacrimi nu smulg 

solidaritatea imaginată de scenariști, sacrifi
ciul supereroilor și implicarea (imediată) 

președintelui SUA, filmat întotdeauna cu 

„dungi și stele" în fundal, lată însă că, după 

ce culcarea „Gemenilor" a fost pusă-n prac
tică de diabolice minți umane, a venit rândul 
„Katrinei" să realizeze scene apocaliptice, 
care-l fac invidios pe orice regizor cu oarece 

veleități de nemurire...

Locuitorii New-Orleans-ului trăiesc parcă 

într-un SF cinic, cu bande de cartier 

jefuind magazine, focuri de arme, clădiri 
cufundate-n întuneric, mii de refugiați pe-un 

stadion insalubru... Cu militari veniți cu glonț 

pe țeava pentru a impune ordinea printre 

ruine. Ceea ce însă nu concordă cu scenariile 

din filme e faptul că pe președintele de azi al 
SUA l-a cam durut în cot de problemele 

Louisianei. Și s-a dus în vizită doar după vreo 

Cinci zile. Acum e drept că nici Bush ăsta 

nu-i Băsescu, să se repeadă imediat, încălțat 
cu cizme de cauciuc, la locul sinistrului. 

După cum nici New-Orleans-ul nu aduce 

deloc a Mărăcineni... Iar America a ajuns să 

ceară ajutor altor state! Mă întreb cam ce se 

gândesc să îi trimită Iranul, Coreea de Nord 

ori cubanezii lui Castro!

Liderii
■ Năstase afirmă că s- 
a ocupat personal de 
sectorul de autostradă 
Sibiu - Orăștie - Deva.

Daniel I. Iancu
danieLiaMU@inforfnmedia.ro

Deva - Săptămâna trecută, 
un comunicat al PSD arăta că 
președintele Traian Băsescu 
induce în eroare opinia pu
blică atunci când afirmă că, 
în perioada 2001 - 2004, nu s- 
a negociat nici un cent pen
tru finanțarea lucrărilor 
privind infrastructura rutieră 
trans-europeană pe coridorul 
IV. Social-democrații vorbesc 
despre construirea în acea 
perioadă a 106 kilometri de 
autostradă, între București și 
Drajna, precum și de sem
narea unor contracte de îm
prumut cu Banca Europeană 
de Investiții pentru porțiunile 
de autostradă Arad 
Timișoara și Timișoara 
Lugoj. în mai 2005, potrivit 
PSD, trebuia semnat contrac-

1

Liber la credite pentru IMM PD își va schimba secretarii
Deva (I.J.) - 2.900.000 RON 

este suma totală alocată din 
bugetul asigurărilor de șomaj 
pentru creditarea agenților 
economici. Creditele se acor
dă prin BCR Hunedoara și 
sunt destinate IMM-urilor, 
unităților cooperatiste, AF, 
persoanelor fizice, precum și 
șomerilor, pentru înființarea 
întreprinderilor de producție, 
servicii și turism. „Valoarea 
creditului este de 10.000 RON 
pentru fiecare angajat, iarf

Autostrada Culoarului IV european ar trebui să preia traficul de pe DN7 (Foto: Traian Mânu)

tul negociat în 2004 cu BEI și 
BERD pentru porțiunea- 
Orăștie - Sibiu, în parteneri- 
at public-privat.

De asemenea, se mai men
ționează că, în octombrie 
2004, a fost încheiat Memo
randumul de finanțare cu 
Comisia Europeană pentru 
sectorul de autostradă Orăștie 
- Deva, în lungime de 40 kilo
metri și în valoare de aprox

dobânda percepută este din 
luna august de 2%. Creditul 
se acordă pe trei ani pentru 
investiții și pe o perioadă de 
un an pentru stocuri”, pre
cizează Vasile Iorgovan, 
director AJOFM Hunedoara. 
Pentru a beneficia de aceste 
facilități, agenții economici 
vor avea obligația să creeze și 
să mențină pentru o perioadă 
de cinci ani numărul de 
locuri de muncă în funcție de 
•creditul acordat. 

imativ 200 de milioane euro, 
pe un program ISPA și care 
trebuia semnat în luna feb
ruarie 2005. Am încercat să 
luăm legătura cu președintele 
PSD Hunedoara, fostiil prefect 
din acea perioadă, Victor Vai- 
da, dar nu a putut fi contac
tat. Deputatul PSD Cosmin 
Nicula, fost subprefect, ne-a 
declarat că toate demersurile 
pentru construcția autostrăzii

București (D.I.) - PD s-a 
decis să-și facă curățenie în 
rândurile secretarilor de 
stat și ale șefilor de agenții 
guvernamentale. Președin
tele Emil Boc a declarat că 
vor trebui înlocuiți toți cei 
a căror activitate este de 
notele 7 și 8. El a spus că, 
în această săptămână, toți 
secretarii de stat și șefii de 
agenții vor continua să 
prezinte câte un raport de 
activitate. înainte de a se 

pe cu-loarul IV au fost înce
pute pe timpul Guvernului 
Năstase.

„Eu sper ca actualii guver
nanți să-și revină odată la 
realitate, să lase declarațiile 
aberante și politicianismul la 
o parte și să continue ceea ce 
am început noi. Culoarul IV 
european trebuie finalizat și 
trebuie să treacă prin Deva”, 
a spus Nicula.

lua totuși o asemenea 
decizie, vor fi purtate o 
serie de discuții atât la 
nivelul Alianței DA, cât și 
al Coaliției de guvernare. O 
primă întâlnire cu 25 de 
secretari de stat și preșe
dinți de agenții naționale 
a avut deja loc, celelalte 
zece persoane, numite în 
funcții la propunerea PD, 
urmând să se prezinte la 
Biroul Permanent Național 
în aceste zile.

Formația 3 Sud-Est a încântat publicul

Peste 10.000 de hunedoreni au cântat cu 3 Sud-Est (Foto: sorin Flori)

Festivalul Berii 2005
Muzica populară prezentă la festival

Autografe de la Alberto Rodriguez și trupa sa

Hunedoara (L.G. și S.F.) - 
Timp de trei zile, hunedorenii 
au participat la „Festivalul 
Berii” organizat de către 
Primăria și Consiliul Local 
Hunedoara.

în prima zi, stadionul Cor- 
vinul a primit mulțimea de 
toate vârstele care a dansat în 
aer liber pe cele mai în vogă 
ritmuri muzicale mixate de 
DJ-ul care a întreținut atmos
fera până după ora două.

Miniparcul de distracții a 
oferit copiilor distracția mult 
așteptată.

Ziua de sâmbătă a debutat 
cu spectacolul de divertis
ment prezentat de formațiile 
Casei de Cultură din Hune
doara și a continuat cu 
microrecitalul grupului de- 
vean de rock Onix, precum și 
cu o prezentare de modă.

Brasilian Estival Party a 
adus la Hunedoara una din
tre multele petreceri ce au loc 
anual în România. Alberto 
Rodriguez și trupa sa de 
dance au prezentat un spec
tacol cu adevărat latin, care 
reflectă în totalitate decla
rația acestiiia pentru Cuvân
tul Liber: „Suntem toți latini, 
și brazilieni și români, iar 
acțiunile de „grande fiesta” 
transpuse în ritm și culori de 
carnaval sunt un mod de 
viață pentru cei care știu să 
se distreze”.
Recital extraordinar

Momentul mult așteptat 1- 
a constituit recitalul for
mației 3 Sud-Est care a încân
tat miile de hunedoreni pre- 
zenți la fața locului. „Fără 
ea”, „Te aștept să vii” și mai 

ales hitul „Cu capu-n nori” 
au încins și mai tare atmos
fera deja încălzită de rit
murile de samba. Finalul 
zilei de sâmbătă a aparținut 
celui mai spectaculos foc de 
artificii văzut vreodată la 
Hunedoara. Ziua de duminică 
a fost dedicată ansamblului 
folcloric Hațegana, recita
lurilor susținute de îndrăgiți 
interpreți ai cântecului 
popular: Ovidiu Homorodean, 
Livia Matei, Ciprian Roman, 
Lenuța Evsei, Nicu Drăgan, 
Eugen Mihăilă. Festivalul 
Berii s-a dorit a fi un prilej 
de relaxare și voioșie pentru 
locuitorii municipiului Hune
doara și nu numai, răspunsul 
la așteptările organizatorilor 
fiind dat de mulțimea entu
ziasmată.

Felicitări, Hunedoara! O seară de vis

mailto:danieLiaMU@inforfnmedia.ro
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1568 - S-a născut Tommaso Campanella, filosof și scri
itor italian.
1638 - S-a născut regele francez Ludovic al XlV-tea, 
supranumit „Regele Soaie*.
1858 - S-a născut scriitorul Alexandru Vlahuță Im. 
19.XI.1919).
1921 - S-a născut Adrian Marino, tarii?, teoretician li
terar și eseist român.
1997 - A încetat din viață, în urma unui atac de cord, 
Maica Ter»?a, fostă superioară a Congregației romano- 
catoliee „furorile carității", cu sediul la CalcuBa, laureată 
a Premiului Nobel pentru Pase pe anul 1979.

Calendar religios
5 septembrie - Sf. Prooroc Zaharia, tatăl 

Sf. loan Botezătorul; Sf. Mucenici Urban și 
Teodor

Deva (S.B.) - Sfântul Zaharia a fost preot 
în Ierusalim pe vremea împărăției lui Irod. 
Odată, când slujea el în rândul săptămânii 
sale înaintea lui Dumnezeu, după datoria 
preoției, trebuind să tămâieze intrând în 
biserica Domnului, fiind adunată la 
rugăciune mulțime de popor și stând în 
partea dreaptă a altarului, i s-a arătat 
îngerul Domnului. Văzându-1, Zaharia s-a 
temut, dar îngerul i-a alungat frica zicându- 
i: „Nu te teme, Zaharie!”. Apoi l-a mângâ
iat, spunându-i că rugăciunea lui este bine 
primită înaintea lui Dumnezeu și a aplecat 
pe Dumnezeu spre milă pentru dezlegarea 
legăturilor nerodirii femeii lui, Elisabeta, 
care era stearpă. Apoi îngerul a proorocit 
nașterea lui loan, cel de un nume cu darul, 
care prin nașterea sa a făcut bucurie nu 
numai părinților, ci și la multe popoare.

Energie electrică
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan______________________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 Bd. Decebal, bl. D, sc. D

Al. Jupiter, bl. 25, sc. C
09.00-12.00 Bd. Decebal, bl. 36, sc. □ 

Calea Zarandului, bl. 51, sc. A 
Str. A. lancu, bl. H3, sc. B

Apă____________ _________ •_______________________
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

PRO TV
780 Jurnalul TVR
7:15 Televiziunea - o lume
□ nebună

745 Eurodispecer
880 Portul
0 miracolelor

980 Sănătate 
pentru toți

930 Teleshopping 
1080 Justiție

El militară
1050 Telenddopetia 

(reluare)
11 >45 Interes general 

(reluare)
1385 Damon 
1335 Desene animate:

Madeleine
1480 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
1430 Teleshopping
1580 Televiziunea - o lume

H nebună (r) 
1530Kroraka 
16:55 Oameni de presă

(reluare)
1730 Nocturne 

(reluare) 
1830 Damon (r) 
1980 Jurnalul TVR Sport

Meteo
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ZQSIAsasHIprâitienoi 
2180 Lunina care se 

□stinge
2280 Jeremiah 
2380 JumaU TVR. Sport.

Meteo
2330 Agente FesthrataU și 

ConcusuM kttemețlonal 
.Geana Enescu* 

Bid CUul băMIa
Q (comedie, SUA 2001) 

Cu: Beau Bridges, 
Chauncey Leopardi, 
Rachel Hunter. Regia 
Librado Baracio. Vara se 
apropie și Mario 
așteaptă cu nerăbdare 

(cursla pe care tatăl lui 
i-a țiromls-o demult 

ând se alege praful de 
toate planurile, din prici- 

■ na noii slujbe a tatălui 
său, puștiul e trimis la □ 
mătușă din San Francis
co, convins că va avea o 
vacanță de coșmar

135 Nocturne
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780 Știrile Pro TV Ce se 
întâmplă, doctore?

985 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr și neliniștit 

10:15 Tu ești, tu câștigi 
11:15 Veterinarul (dramă,

H SUA 2004, r) 
1380 Știrfe Pro TV 
1345 Zâmbete Intr-o pastilă

(r)
14:15 Annie: o aventură

(3 regală (aventuri, SUA 
1995, r). Bogatul tutore 
al lui Annie o duce pe 
ea și pe prietenele ei 
într-o călătorie în 
Anglia, unde vor trece 
printr-o mulțime de 
aventuri care mai de 
care mai hazlii 

1680 Tânăr și neliniștit. Cu: 
g Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom 

1780 Știrile Pro TV 
17:45 Tu ești, tu câștigil 

Emisiune de divertis
ment

18:55 Știrile sportive 
1980 Știrile ProTv Sport

2ft15 Arma dreptății
qKSF, SUA 1997) Cu: 

Michael Jai White, 
John Leguizamo, Mar
tin Sheen, Theresa

< Randle. 
033 Fete cu Hpid (r) 
2980 Știrile Pro TV 
2345 Vreau să 

fiu mani 
2330 Dispiniți

* «fiH umnă Cu: Anthony 
aPagll Poppy Mont

gomery, Marianne 
Jean-Baptiste, Enrique 
MurdanoJr., 
Eric Close 

045kstrimtM 
1;15 Știrile Pro TV (r) 
111 Arma dreptății 
OllSF, SUA 1997) Cu: 

iMIchael Jai white, 

John Leguizamo, Mar
tin Sheen, Theresa 
Randle (reluare) 

H9D Chestiunea zilei 
(reluare)
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Soluția integramel din numărul 
precedent C - B - CUC - CABANA 
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Situația financiară vă dă bătăi de cap șl nu e de dorit să 

forțați nota. Cenzurați-vă tendința spre st -culacii!

21 apr.-20 mal______________ ■ .
Colegii vă privesc curioși pentru că păreți eu capul în nori. 
Celibatarii visează la o dragoste adevărată.

21 mal-20 iun. ___  ■________
In contactele umane contează experiența persoanelor 
care colaborați. Nu vă răzgânilp fri chestiuni majotel

O21 iun.-20 Iul. ■■■«— ,—-------
Vă simțiți vulnerabil șl sensibil, vi se țpre că ceilalți încearcă 
să profite de dumneavoastră. Jinețl cant de tialurlle unui 
vârstnic!

21 iui-20 a
Inventați o păcăleală pentru colegi, care aduce o scMIm- 
bare In rutina zilnică. Cei mai inventivi câștiga bani, o 

avansare.

21 aug.-20
Puțină liniște și relaxare vă aduc un contract promițător 
care vă trezește interesul, vă dă speranțe pentru viitor.

21 sept.-20 oct.
Nu puteți evita dezamorsarea unor intrigi cam periculoase. 
E bine să evitați conflictele cu cei dragi. Sunteți cam dis

trat.

Spiritul dumneavoastră întreprinzător e apreciat de antu
raj, chiar și de rivali. Avansați idei și vă consultați eu spe
cialiștii.

21 nov.-20 d

1
Sunteți atras Intr-un joc început ca o farsă nevinovată ce 1 
o ia Intr-o direcție neașteptată. Greu ieșiți cu fața curată. '

21 ian.-20 febr.

21 febr.-2O mart

Deși nu vă convine, trebuie să arbitrați un conflict In fa
milie și nu puteți să vă eschivați, nici să-l mu|urai|i pe 
toți. _

Ziua e dominată de pesimism. Planurile făcute cu migală
Hste si trebuie 53 renunțați
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ACASĂ
06308780 Observator - <

Deva(r) “

1630-1645 Știri locale
1080 Comedia 

g animalelor 
1030 Concurs interactiv 
1280 Dădaca 
1380 Observator Cu Simona

Gherghe 
13-45 Șase zile, 

g șapte nopți (aventuri,
SUA 1998, r)

1680 Observator Cu Andreea 
Beredeanu și Andrei 
Zaharescu

16451880 s Anastasia Cu:
13 Elena Konkova, Petr 

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

17:45 9595-Te învață ce să 
fad

1980 Observator Cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. Sport. 
Meteo

13 (dramă, SUA 1996) Cu: 
Chris Noth, Stephanie 

• Kramer, Natalie Cole, 
Peter MacNicol, Donza- 
leigh Abernathy, Doug 
Abrahams, Andrew Air
lie

2230 Observator 
2330 Singurul supraviețuitor

Q (thriller, SUA, 
2000). Prima parte. 
Cu: Billy Zane, Isabella 
Hofmann, Gloria 
Reuben, Rachel 
Victoria Roberts, 
Mitchell Kosterman. La 
scurt timp după ce soția 
și fiica sa mor Intr-un 
accident de avion, un 
jurnalist descoperă că 
accidentul are legătură 
cu un experiment 
științific secret

130 Concurs 
Interactiv

290 Observator (r)
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680 Primele 20 de milioane 
g (comedie, SUA 2002).

Cu: Adam Garda, Ethan 
Suplee, Anjul Nigam, 
Jake Busey, Rosario 
Dawson, Gregory Jbara, 
Dan Butler. Regia: Mick 
Jackson

745 Copoi de Hollywood
13 (acțiune, SUA 2003).

940 Philip Marlowe (come
ts die, Cehia, 2003). Cu: 

Tomăs Hanăk
1120 Teoria ferestrei (come

ts die, Canada, 2004). Cu: 
Corey Large

12:50 Păzind-o pe Tess
□ (comedie, SUA 1994). 

Cu: Shirley MacLaine, 
1425 Fără lacrimi (dramă, 

(3 Irlanda, 2002). Cu: Tina 
Kellegher

16:10 Blonda de la
13 Drept 2 (comedie, SUA

2003) . Cu:
Sally Field, Reese With
erspoon

17:45 Primele 20 de milioane 
13 (comedie, SUA 2002)

1930 Pe platourile de 
filmare. Episodul 36

2080 Zei $i generali (acțiune, 
13 SUA 2003). Cu: Robert 

Duvall, Jeff Daniels, 
Mira Sorvino, Stephen 

Lang, Kevin Conway. 
Regia: Ronald F. 
Maxwell

2335 Drumul spre pierzanie 
13 (dramă, SUA 2002). Cu: 

Tom Hanks, Paul New
man, Jennifer Jason 
Leigh, Jude Law, Ciarân 

Hinds. Regia: Sam 
Mendes

0!30 Hoții de tablouri (aven- 
Qturi, Marea Britanie,

2004) . Cu: Cristopher 
Adlington, Gary Grant, 
ami Mathison, Jason 
arvey. Regia: Robbie

Moff t
0385 Orașul fantomelor

13 (thriller, SUA 2002). Cu: 
s Matt Dillon, James 

Caan, Natascha McEI- 
hone, Girard Depar
dieu, Kern Sereyvuth
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0780 Atenție se cântă (r) 0880 
Teleshopping 0835 CeZar și 
tipar (r) 09:00 Minorități sub 
trei dictaturi (r) 0930 Poftă 
bună! (r) 10:10 Desene animate 
11:15 Secrete regale 1145 
Pasiuni (s) 1240 Farmece (s) 
1330 Teleshopping 1480 De
sene animate 1430 
încurcăturile lui Zack (s) 1580 
împreună în Europa 1680 Zona 
de conflict 1780 Rebelii (s) s 
1880 Mistere și mituri ale se
colului al XX-lea 1830 Zestrea 
românilor 1980 Soția lui Loren
zo (s) 20:00 Dragul de Ray
mond (s) 2030 Avram lancu, 
un lider al ardelenilor 2130 Jur
nalul TVR. Sport Meteo 2280 
Jurnalul Euronews pentru 
România 22:15 Ultima 
căsătorie mafiotă (dramă, SUA 
1993) 0080 Agenția (s) 0180 
Oala sub presiune (r) 02:00 
Misterul familiei von Bulow
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12:55 Apropo de... vedete 
1380 Viața la Casa Albă (s) 
13:55 Apropo de... muzică 
1480 Uriașul Harry (s) 1580 
Verdictxrimăl (s, r) 1545 
Teleshopping 1680 Telefonul 
de la miezul nopții (s, r) 1780 
Pierduți în spțiu (SF, SUA, 
1998). Prima parte 19:00 Suro
rile (s) 2080 Xena: Prințesa 
războinică (s) 22:00 în umbra 
trecutului 00:15 ProMotor 
0045 în umbra trecutului
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1540 Vară aventuroasă (SU A) 
16:35 12+ 1785 Piaza (Italia). 
Cu: Roberto Alpi, Sergio Troia- 
no, Serena Bonanno, Roberto 
Farnesi, Elisabetta Coraini 
1730 încântare (Italia) 18:30 
Știri 1835 Știri economice 1 &4S 
Știri regionale 19:00 Povești 
19:40 Hotelul inimilor (Italia) 
2030 Știri, meteo, sport 2185 
Girofarul albastru (magazin 
criminalistic) 2285 Broadway- 
ul din Budapesta (Ungaria). 
23:00 Luni seara 23:30 Casa 
culturii 2480 Marea Carte

0925 Sunset Beach (s, r) 1030 
Casa noastră (r) 1055 Clip art 
1180 The Flavours: 3 bucătari 
(r) 1235 Teleshopping 1380 
Sinset Beach (s) 1480Teleshop
ping 1430 Garito 1530 
Dragoste și putere (s) 1655 Gar
ito 1730 . News Radio (s) Cu: 
Dave Foley, Stephen Root, Andy 
Dick. Regia: Paul Simms (s) 
1880 Focus. Sport Meteo. Cu: 
Cristina Jopescu 1980 Da sau 
nu. 2080 Poliția în acțiune. 
2180 Trădați în dragoste. 2280 
Trăsniți în NAT.0.2230 Focus 
Plus. 23:15 Pro Sport Show 
0180 Focus plus

NAȚIONAL
0780 Programul de știri N24 
1180 Albumul național (r) 1380 
Ochi negri (r) 1480 Jurnalul de 
prânz 1430 Detectivi în paradis 
(s) 1530 Ruth Rendell (minis
erie) 1630 Ochi negri (s) 1730 
Naționala de bere 1830 24 de 
ore Național TV 1930 Sport 
Național TV 1945 Țara Iu' Pa
pură Vouă 2MX) Căpcăunii (co
medie, Franța, 1984) 2280 
Cartouche (comedie, coproduc
ție, 1962) Louis de Bourguig- 
non un hoț mărunt din Parisul 
secolului 18 este nemulțumit de 
modul de lucru al șefului ban
dei 0080 Naționalul de la 00

1
1

»

08:15 Acasă în buctărie(r) 09:15 
Mama vitregă (r) 10:10 Cristina 
Show (r) 11:15 Concert Kylie 
Minogue 12:15 Amazoana (s) 
13:15 Valentina, grăsuța mea 
frumoasă (s) 14:15 Legături de 
familie (s) 1530 Luna (s) Cu: 
Gaby Espino, Christian Meier, 
Ana Cristina Geithener 1730 
Poveștiri adevărate 1885 Vre
mea de Acasă 18:10 Inocență 
furată 1980 Pariul iubirii (s) 
2080 Mama vitregă (s) 2180 
Culoarea păcatului (s) 22:00 
Anita (s) 0080 Legături de fam
ilie (s, r) 0180 Poveștiri 
adevărate

ONE TV DEVA
*
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B1TV

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

HALLMARK

12.15 Pe urmele lui Buck 
MacHenry (dramă, 
SUA 2000)

14.00 Fiicele lui McLeod (s) 
1445 Annie's Point (dramă, 

SUA 2005)
1630 Clubul ciudațjlor •» 

(dramă, coproducție, 
1999)

18.15 Hotelul ostaticilor , 
(acțiune, SUA 1999)

2080 Fiicele lui McLeod (s) 
2180 Anastasia (dramă, 

coproducție, 1986) 4 
2245 Jordan (s) 
2345 Crimele din Midsomer 

(polițist Marea Bri- « 
tanie, 2003)

1230 Teleshoping 1385 Marș 
; forțat 1480 Teleshoping 1435

Showbiz (s) 1580 Teleshopping 
1535 Cascada fermecată (s, r) 
1630 Ne priveștel 1880 61 
Vine presai 2080 Misiune im
posibilă. Emisiune de investi
gații și anchete judiciare 2030 
Lumea în 10.000 de minute 
21:30 Showbiz 2280 Nașul. 
Cu: Radu Moraru. Umorul, jo
vialitatea și detașarea cu care 
vor fi tratate subiectele sunt 
câteva din caracteristidle aces- * 

r tei emisiuni. Un format nou, cu 
subiecte incitante 23:45 Știri 

j 0080 6I Vine presa!
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0780 Magellan. Călătorie știin
țifică In jurul Pământului 0725 
Bună dimineața, Ungaria10755 
Mokka (magazin) 1080 Sodă 
- joc telefonic 1180 Teleshop 
1225 Salome (SUA 1320 Joc : 
telefonic 1420 Blue Hawaii 
(SUA 16:20 Cărările iubirii 
(Mexic) 16:50 Anita (SUA) ; 
1725 Monk (Anglia) 1825 Al - 
șaptelea cer (SUA) 1930 Știri, 
meteo 2080 La trine și la rău 
(Ungaria) 20:30 Activ (maga
zin) 21:10 Mr. Bean 2150 Pia
tră pe piatră (comedie, SUA, ' 
1996). 23:50 Operațiunea mii- i 
itară Omega 2 01:35 Bună 
seara, Ungaria! 0285 Răni

î
î

ș

r

I

£
î

1480 Realitatea de la 14:00 
1445 No Comment, Oamenii 
realității 1580 Realitatea de la 
15:0015:15 Realitatea medica
lă 1680 Realitatea de la 16:00 
16:45 No Comment, Oamenii 
realității 16:50 Filiere 17:00 
Realitatea de la 17:00 17:15 
Audiența în direct 17:55 
Infobusiness 1880 Realitatea 
de la 18:00 19:00 Realitatea 
Zilei 20:00 Realitatea de la 
20:00 20:15 100% 2180 Real
itatea de la 21:00 21:45 Cifrele 
Realității 22:00 Jurnal 2380 
Realitatea de la 23:00 23:15 45 
de ani de comunism

l

1

i

I
ș

10.00 Planeta albastră
11.00 Spectacolul rulotelor 4 

12.00 Vânătorii de mituri 
13.00 Istorii neelucidate,

Diana, moartea unei k 
prințese 

14.00 Drumul spre Berlin . ‘ *
alături de Al Murrjf- 

16.00 Gigantul aerului. Air
bus A 380 

1780 Cum se naște un 
automobil sport 

18.00 Natura dezlănțuită 
19.00 Tehnologie extremă 
20.00 Vânătorii de mituri,

Mituri reluate 
21.00 Ochi care fac radi

ografii 
22.00 Retușat cu bisturiul 
23.00 Un corp spectaculos

«i
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• Rovinieta. Compania Națională Poșta 
Română a pus în vânzare noul tip de rovi- 
nietă pentru taxa de utilizare a drumurilor 
naționale. Clienții pot solicita eliberarea 
rovinietei cu 30 de zile înainte de data de 
începere a valabilității rovinietei, față de 
perioada de 20 de zile care era valabilă 
anterior. (I.J.)

• Licitație. ANRC lansează licitația publică 
pentru desemnarea furnizorilor de serviciu 
universal în 40 de localități din mediul rural, 
în aceste sate va fi instalat câte un telecen- 
tru unde cetățenii vor avea acces la servicii 
de telefonie, fax și Internet. La licitație poate 
participa orice persoană care are calitatea de 
furnizor de rețele publice de comunicații.(IJ.)

Teste
București (I.J.) - Asis

tentele românce și nu 
numai vor fi obligate să 
se supună unor teste 
mult mai complicate 
pentru a putea practica 
în spitalele din Marea 
Britanie. Cel mai impor
tant test este cel de 
engleză, după care asis
tentele vor urma o serie 
de cursuri. în funcție de 
gradul de promovabili- 
tate la testul de limbă, 
autoritățile engleze vor 
decide dacă asistentele
vor putea urma cur
surile preparatorii pe o 
perioadă de 20 de zile. 
Programul de pregătire 
se va centra pe teme 
legate de legislația bri
tanică, probleme, de 
sănătate și de siguranță, 
administrarea medica
mentelor și codul de 
comportament profe
sional. Britanicii vor să 
se asigure că asistentele 
cu un alt nivel de
pregătire sunt compe
tente și foarte bine
pregătite să lucreze cu
pacienții în ca
drul sistemu
lui. Din ju
dețul Hunedoa
ra au plecat la 
muncă în 
UK peste 
15 asis- * 
tente.

Ilie Botgros 
(Foto: Ina Jurcone)

Concediați
Aninoasa (IJ.) - 12 
beneficiari ai aju
toarelor sociale nu și- 
au mai primit banii în 

urma sistării acestora 
de către primarul 
orașului Aninoasa, Ilie 

Botgros. Motivul 
întreruperii, declară 
primarul Botgros, 
este faptul că aceștia 
nu lucrează în folosul 
societății. „Am făcut 
mai multe verificări în 
teren, inopinat, și pe 

cei găsiți că trag 
chiulul i-am concedi
at", afirmă Ilie Bot
gros. Potrivit pri
marului, comoditatea 
este pusă la rang de 
cinste pentru cei mai 
mulți beneficiari ai 
ajutoarelor sociale, 
chiar dacă cei mai 
mulți dintre ei abia 
au cu ce trăi de pe o 
zi pe alta. Primăria 
Aninoasa acorda la 
sfârșitul lunii august 
ajutoare sociale pen
tru 298 de persoane, 
ceea ce înseamnă 
peste 145.000 RON.

AUDIENȚE DGFP HUNEDOARA____________________
Direcția Generală a Finanțelor Publice Hunedoara orga
nizează, zilnic, audiențe la conducerea Instituției din,Deva, 
str. Avram lancu bl. H 3, parter, între orele 10,00 și 12,00.

înscrierile în audiență se fac la sediu sau la telefonul: 
0254/216364 interior 130.

Lucian Heiuș, Director executiv vineri
Mircea Boqoiu, Director executiv adjunct marți
Vaier Unqur, Director executiv adjunct miercuri
Gheorqhe Blaj, Director executiv adjunct joi
Vasile Rusan, Director executiv adjunct luni

valute cont RON ROL
1. EURO 3,5135 35135
1 lira sterlină 5,1367 51367
1 dolar SUA 2,7957 27957
1 g AUR (preț în lei) 40,1231 401231

11,9000

0,1010

6 °'2050 
___________IAȘI 0,7700

8. ROMPETRO!
RAFINARE (RRQ

9. HABER_______ 2
15. BCCARPAT1CA___________
11. DKEk»'1. 0,0096
RuBrlEi nallertl de ȘMM IFB FJNWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

4, BSD
5. IMPACT

Închidere

CUVÂt®.

obișnuită 
dintr-o piață 
din Phnom 
Penh, Cam- 
bogia.
Femeile cam- 
bogiene sunt 
cele care 
vâni

A**’'*'#

NkWb. . . 1 -
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Credit de plăcere: nunta!
■ Anual, peste 500 de 
cupluri din județ trăiesc 
emoția propriei nunți, 
calculată pragmatic.

Ina Jurcone___________________
I najurconeeinfcnnmedia.ro

Deva - O nuntă bine orga
nizată aduce profit substan
țial mirilor. Contează însă și 
invitații. Depinde de meniu, 
decorarea sălii, câți oameni 
vin, dacă este formație sau 
DJ. La final, totul costă câte
va mii de euro.

Banii cheltuiți se întorc 
însă prin „dar”. Viitorii însu- 

Sinistratii 
A

■ După banii primiți 
din partea angajaților 
Condor, familia Ungu- 
rici a primit și locuință.

Ina Jurcone
ina.jurcone@infommedia.ro

Valea de Brazi - Familia 
Ungurici, cea mai afectată de 
inundațiile din județ din 
acest an, a primit dej la 
Primăria Uricani un aparta
ment în care să se mute. 
Practic, locuința familiei a 
fost distrusă în proporție de 
95% în urma inundațiilor și 
spațiul este inutilizabil pen
tru locuit. Familia a primit 
în primle zile ale lunii 
august, de la Condor SA. prin 
Crucea Roșie Uricani, suma 
de 20 de milioane de lei pen
tru refacerea locuinței, însă

răței își pun întotdeauna 
problema: oare câți bani ne 
vor ieși? „Dacă ne uităm la 
meniu, știm că nunta a 
devenit o afacere. Cauza aces
tei transformări o reprezintă 
mentalitatea pragmatică a 
tinerilor și mercantilismul 
care domină societatea actu
ală”, spune Nicolae Roșu, 
patron restaurant.
Profitul se va returna

Nu trebuie uitat un lucru: 
chiar dacă o nuntă se încheie 
cu profit, banii vor fi retur- 
nați celor prezenți, mai de
vreme sau mai târziu. Nunțile 
sunt o formă de întrajutorare,

un fel de împrumut mascat. 
Depinde de punga fiecăruia, 
nunta poate fi cu fast, la un 
restaurant, sau la căminul 
cultural sau la o cantină. în 
cazul unei nunți medii (80-100 
de participanți), mâncarea, 
băutura și muzica înregis
trată vor costa, la țară, circa

10-15 euro pe cap de invitat, 
iar într-un restaurant obiș
nuit de la oraș, circa 20-40 de 
euro.

Alegerea unui restaurant 
de lux, cu meniu elitist, for
mație și foc de artificii, poate 
duce costurile pe cap de invi
tat la peste 100 de euro.

« J # J < J J > J J J > J J J J J J > J J J > > J J J J J J J J i J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

• Mediu rural, acasă sau la cort - 30-40 euro/persoană
■ Căminul cultural - 40-50 euro/persoană
• La oraș, acasă sau la cort - 50-70 euro
* La restaurant de mâna a doua - 60-100 euro
• La restaurant obișnuit - 75-150 euro
• La restaurant de lux - 150-300 euro
• Nuntă elitistă - de la 500 de euro în sus

J

ajung „acasă"
suma este derizorie pentru 
pagubele suportate. „Familia 
Ungurici a primit locuință 
într-un bloc. Am încercat să 
ofer acestei familii tot ce se 
poate pentru a locui în con
diții normale. Cei care au 
avut de suferit de pe urma 
inundațiilor au fost ajutați de 
echipele primăriei să nu le 
lipsească nimic”, a declarat 
Dăhuț Buhăescu, primarul 
orașului Uricani.
Refacarea drumurilor

Familia Ungurici a mai fost 
ajutată și de donatori din 
Valea Jiului și speră că vor 
reuși în curând să-și refacă 
propria casă. „Sper să ne 
refacem casa pentru că avem 
animale și nu putem sta prea 
mult la bloc”, spunea Valeria 
Ungurici. Pentru că o mare 
parte a drumurilor comunale

au fost distruse din cauza 
inundațiilor, primarul Daniel 
Buhăescu promite că le va 
reface. „Am primit aprobarea 
pentru un proiect prin Fon
dul Român de Dezvoltare și 
vom reface în totalitate aces
te drumuri. Cea mai mare 
parte a banilor vor fi calați 
pentru refacerea podului 
peste Jiu pentru că aici nu s- 
a investit niciodată nimic”, 
mai spune Buhăescu.

Daniel Buhăescu

Penalități
Deva (I.J.) - Contri

buabilii mai au la dis
poziție 10 zile în care își 
pot achita impozitele fără 
să plătească dobânzi și 
penalități de întârziere. 
Pe 15 septembrie 2005 se 
încheie trimestrul III fis
cal. După această dată, 
penalitățile care se per
cep simt stabilite la 0,6% 
pentru fiecare lună și/ 
sau fracțiune de lună de 
întârziere. Nivelul do
bânzii datorate pentru 
neachitarea la termenele 
legale a obligațiunilor de 
plată a fost și el modifi
cat. Din 1 septembrie, 
pentru fiecare zi de în
târziere, se aplică o do
bândă de 0,05%, nivel ce 
va fi menținut până la 31 
decembrie 2005.

Benzina se scumpește iar
Deva (I.J.) - De astăzi, 

Petrom anunță majorări de 
tarife pentru a patra oară în 
acest an.

Practic, este a 30-a mișcare 
a prețurilor la pompă de la 
începutul anului 2005 și, con
form dealerului autohton, 
majorările nu se vor opri aici

Carburanții de la Petrom se 
scumpesc cu 700 de lei, ben
zina ECO Premium fiind co
mercializată cu 3,63 RON, 
Premium fără Plumb cu 3,6 
RON, iar motorina cu 3,32 
RON, sortimentul Euro Die
sel, respectiv 3,4 RON.

Față de sfârșitul lunii iulie, 
benzina și motorina vândute 
de Petrom s-au scumpit cu 
0,14 RON, iar față de în
ceputul anului creșterile sunt 
de-a dreptul spectaculoase.

în primele opt luni ale anu
lui 2005, în condițiile în care 
moneda națională s-a apreci
at și nu a mai fost nevoie de 
scumpiri suplimentare pentru 
a acoperi nivelul accizelor, 
carburanții Petrom s-au 
scumpit cu 18-23 la sută doar 
ca efect al fluctuației co- 
tațiilor internaționale la pro
dusele petroliere.

Fermierii 
cambogieni au 
scos „de la naf
talină” plugul 
tras de boi.
Plugul a reîn
ceput să fie 
folosit în țară ea 
urmare a creș
terii spectacu
loase a prețului 
petrolului care i- 
a obligat să re
nunțe la folosi
rea tractoarelor 
pentru arat.

(Foto: EPA)

najurconeeinfcnnmedia.ro
mailto:ina.jurcone@infommedia.ro
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Municipiului Petroșani

Petroșănenii au trăit din plin evenimentul organizat de Primăria și Consiliul Local

Cargo: formație primită cu mult 
entuziasm de publicul iubitor de 
rock și nu numai

Romanitza: formația care ne-a demonstrat încă o dată că mu: 
ca etno are succesul asigurat

Trident: formați^ care a ridicat brusc temperatura de afară, oferind un spectacol pe 
masculină nu-l yp uita curând

„Oaspeți la 
participarea 
Râvne Na

Petroșani - în deschiderea celei de-a 5-a 
ediții a Zilelor Municipiului Petroșani, pri
marul orașului, Carol Schreter (foto), afîr- 
■ ma că: „Dincolo de disputele 

politice sau seisme sociale, 
oamenii au nevoie și de 
bucurii”.

Cât de greu sau cât de ușor 
este să organizezi o bucurie 
colectivă contează mâi puțin, 

important este că'Primăria și Consiliul 
Local Petroșani s-au pus de acord că 
cetățenii orașului au nevoie și de relaxare. 

Și astfel, la început de septembrie, 
locuitorii orașului și nu numai au fost 
prezenți, Începând de joi și până sâmbătă, 
la spectacolul dedicat lor, spectacol la care 

a fost prezent și Cuvântul Liber.
Prima zi a găsit oamenii prezenți la Sala 

de Marmură a Primăriei, unde s-a dat „star- >1I
tul” manifestărilor. 
Trupa de gimnastică 
a C.S.Ș. Petroșani 
(foto) a susținut un 
program artistic care 
a fost urmat de o 
expoziție de lămpi 
miniere și numismatică. Tot aici, Asociația 

Pro Parâng a prezentat o proiecție de 
diapozitive numită „Muntele, pasiunea 
mea”. Casa de Cultură a Sindicatelor a fost 
cea care a organizat competiții sportive de 
șah, tenis de masă și table. Seara a fost 
Încheiată de lansarea de carte: „Lupeni 77. 
Sfânta Varvara versus Tanti Varvara”, 
carte care prezintă prima manifestare de 
protest Împotriva comunismului, scriitorul 
Marian Boboc fiind consternat că istoria nu 
menționează decât in treacăt evenimentul 
de la acea vreme.

Teatrul Dramatic I. D. Slrbu a susținut 
spectacolele: Hangița, Domnișora Iulia, Fata 
moșului și feta moașei.

Ziua de vineri a Început cu un concurs 
de grafitti In Parcul Central, a continuat cu 
două expoziții la Muzeul Mineritului și s-a B încheiat cu spectacolul de vari

etăți folclorice:

ansamblurilor:
Kuroșkem din Slovenia, Parân
gul, Hațegana precum și a 
soliștilor Elisabeta Turcu, Ținu 
Vereșezanu, Viorica Brîndușan, 
Cristian Fodor, Claudia Sofian, 
Mariana Suciu. Ultima zi a 

fia început în forță cp un cros 
’ 91 urmat de o demonstrație de 
■ karting și una de karate, toate 

acestea pregătind publicul pen- 
1H tru spectacolul de muzică etno, 

dance, rock și pop, susținut de Bfe formații din Valea Jiului, finalul 
aparținând formațiilor Roma- 

Bnitza, Trident, Activ, 
Cargo, care au Încân
tat publicul.

Sărbătoarea Muni
cipiului Petroșani a 
oferit zilele trecute 
clipe agreabile oame
nilor prezenți la 

manifestări, care au dansat, au cântat și, 
cel mai important, au apreciat spectacolul 
oferit de către Primăria și Consiliul Local 
Petroșani.

Felicitările noastre!

Autografe de la formațiile Activ și. Cargo Activ: nu degeaba au primit premiul pentru cea mai bună piesă dance, ei demonstrându-ne live calitățile vocale
i’
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'• Silcotub pe val* Campioarrâ^Rornânfei, 
Silcotub Zalău, a câștigat; ieri, pe teren pro

priu, cu 33-21 (19-7), meciul cd formația 
^elvețiană Otmar St. Gallen, în prima manșă a 

primului tur preliminar al Ligii Campionilor la 
handbal feminin. în cazul calificării în turul 
secund, Silcotub Zalău va întâlni echipa 
norvegiană ByaserTjTrondheim. (C.,VI.)

Grupa 1
Rezultate, sâmbătă, 3 septembrie: România - Cehia 2-0; 
Armenia - Olanda 0-1; Andora - Finlanda 0-0.
Clasamentul
1. Olanda 9 8 1 0 21 -3 25
2. România 11 7 1 3 19-10 22
3. Cehia 9 7 0 2 28-9 21
4. Finlanda 9 4 14 15-14 13
5. Macedonia 10 2 2 6 10- 18 8
7. Andora 0 1 2 7 4-26 5
6. Armenia 10 1 1 8 S- M 4
Programul următoarelor meciuri
7 septembrie: Finlanda - Macedonia; Cehia - Armenia; 
Olanda - Andora
8 octombrie: Finlanda -’România; Cehia - Olanda
12 octombrie: Andora - Armenia; Olanda - Macedonia; 
Finlanda - Cehia

*

Adrian

iftalină a minerilor
jf»Eu^ni (?C.M.) - Nou-promovata Mi-
herulîLUpeni a contiffuat sâria* surprizelor 
plăcjEte. pentru suporterii săi, învingând, 
sȘnfbW, pe tererrproprîu’, pe FO Bihor, 
una dintre favoritele la promovare care 
avusese un start foarte bun de sezon. Infir
mând pronosticurile, elevii antrenorului 
Adrian Matei s-au dovedit foarte pragmatici 
și au o obținut o victorie itaiiană .(1-0) care 
i-a bucurat la maximum pe fani. 
Pragmatism mas! m

„Minerii” au dominat ddffik aedului, 
reușind să marcheze cniar de la prima 
mare ocazie avutăgReplica a ve
nit târziu, prima £^ă periculoasă a trupei 
bihorene derulând®-se în minutul 30, când 
Ardelean a rețin®! șutul lui Mihuț. în 
repriza secundă; scenariul s-a schimbat, 
trupa lui Alin Artimon controlând 
ostilitățile, deși era în inferioritate nume
rică. Miculescu (72) și Lupașcu (78) au ratat 
imense ocazii de . șțâlare, dar și Diacones- 
cu (79 și 80) și lS»tă (88) puteau majora 
scorul pentru 
gazdei 
brațe
-ozultat.

ml pentru mirări. La final, antrenorul 
ie|or, Adrian Matei, a fost purtat pe 
tș de jucătorii « suporterii încântați de

«avani

■

Bucurie temperată de logică
■ România a învins 
vicecampioana Europei, 
dar calificarea depinde 
de jocul rezultatelor.

ClPRIAN MARINUȚ . ■ ■. 

dprlan.niMi«<rt|WMnM«tu*.

Constanța națio
nală de fotbal a României a 
cucerit din nou, inimile supor
terilor, in urma victoriei 
obținute, sâmbătă, la Con
stanta, împotriva Cehiei, for
mație care ocupă locul IV ei 
clasamentul FIFA și a foit 
finalista Euro 2004. Mutuli 
generația sa au etalat sclipiri 
de „briliant”, dar perfor
manța nu a fost atât de mațe 
pentru a scoate oamenii în 
stradă ca in vremea „gene
rației de aur”, întrucât spe
ranțele de calificare la Mon
diale sunt încă mici.

£

Tricolorii au dovedit uriitate chiar și în momentele de bucurie de după marcarea golurilor

o echipă unită, dornică să-și 
spele păcatele, iar ambiția și 
seriozitatea cu care a luptat 
în teren a dat roade chiar in 
fața titratei echipe a Cehiei.

„Vedetele” Mutu și Chivu au 
fost cu adevărat liderii echi
pei- Veteranul Dorinei Mun- 
-teanu care a bătut recordul 
de selecții al lui Hagi a jucat

Speră în miracole
După o serie de erori care 

au compromis practic iii - 
carea, Pițurcă a foșt ii lr: t 
inspirat la alegerea pțimulți 
11, iar jucătorii au demoi- 
strat că au resurse să se bam 
de la egal la egal cu marne 
echipe ale lumii. în ceasul ăl 
12-lea, naționala a arătat ca

* marcat: Mutu 28 și 58. g'’
Ron năfe Eobonj - Contra, w&hwIM iu, Raț - H. Petra (Bădoi ‘531, Qa. 
MM, -Cbciș, B. Muntean» tEadre# 'W - MuttțSfe Bucur 'Ml - NMMu. 
Antrenor: Victor Pițurcă.
Eehia: Cech - Gijșgera, BoR (Shok P®, Ujtalusl, BnBufasP Pregătii 'MJ 
- Poborsky, Polak, Heinz (Jun 751 hakar - Keller, Baros. AntrenerrKarel 
Bruckner.

Start lansat pentru
■ Echipa deveanâ a ,n prima repriză doar 
realizat scorul etapei 
inaugurale, instalandu-H iacătul defensivei gazdă. în 
se în fotoliul de lider.

•'i

Sebeș (C.M.) - Vicecana- 
pioana națională, FC CI| 
Deva, a debutat cu dreptul în 
noua ediție a Diviziei A de 
futsal, realizând scorul etapei 

4&fi) în partida disputată ieri 
în deplasare în fața formației' 
Muhlbach Sebeș. Echipa 
antrenată de Marius Rupa- 
cici și Aurel Sava a contrai 
lat autoritar întâlnirea cu fcif* 
mația din județul vecin, 
echipă ajunsă în Divizia A în 
ultimul moment în urma 
cumpărării locului deținut de 
FC Transilvania Tg. Mureș?

Devenii au condus cu 
numai 1-0 la pauză, întrucât

învinși în pre
Hunedoara (C.M.) - Echipă 

antrenată de loan Petcu n-a 
cunoscut gustul vjGtoriei niei 
după partida' S||pHberfe 
Salonta din grefai «SapăM 
Diviziei B. mulk CorW- 
nul 2005 a pierdut lz^ultui& 
fază a partidei trei
puncte puse în jcffl deși do-

Corvinul 2005 - Liberty Salonta 
1-2 (1-1)
Stadioh: „MKhaej Klein”; Spec- . 
tatori: 2.500 , . 4
Au marcat: Hațegan <32) l Bențe 
(24), Zoicaș (90+3) •
i_____ : ___
Hațegan, laifob; Jupbruș - 
Mocioi, Ciorea, Mihu, jȘ. Petcu 
(46 Ceaușu), Vișan (78 D. 
Dăscălescu) - Mitrică (72 - 
Pisoiu), Pepenar. Antrenor: loan 
Petcu

FC Corvinul ȘJ05: >ihoveanu - ș

I

<

Montoya învinge
Monza (C.M.) - Columbia- 

nul Juan Pablo Montoya a 
câștigat Marele Premiu al 
Italiei, disputat, teri, pe cir
cuitul de la Monza. Montoya 
(McLaren Mercedes) a fast 
urmat de Fernando 'inia 
(Renault), în timp. ce;;p§ local 
3 s-a clasat coechipierul spa
niolului, Giancarlo Fisichț- 
la. Locul 4 la Monza a fost 
obținut de Kimi Raikkonen.

repriza secundă însă FC CIP 
s-a dezlănțuit, înscriind de

Gabriel Molomfălean

patru ori prin Molomfălean, 
Al-Ioani, Măgureanu și 
Șotârcă, care au finalizat 
combinații spectaculoase. 
„Am fost, evident, superiori 
din primul până în ultimul 
minut, pentru că jucătorii au 
respectat cu strictețe sarcinile 
de joc. Au ratat însă foarte 
mult, întrucât băieții nu au 
mai evoluat niciodată pe 6' 
suprafață de joc ca această 
din, Sala Sporturilor din 
Sebeș. După pauză, când s-au 
acomodat cu terenul, au fost 
mai eficienți”, afirma Marius 
Kupacici, antrenorul FC CIP. 
Meciul din etapa următoare 
dintre FC CIP și CF Clujana, 
formație care a cumpărat 
locul echipei Senic Craioava, 
se va disputa, duminică, 11 
septembrie, de la ora 18.00, în 
Sada Sporturilor din Deva.

minase autoritar întâlnirea. 
Speculând slăbiciunile gazde
lor, Liberty a dat lovitura de 
grație pe contraatac, în mi
nutul 93, la un corner al Cor- 
vinului. Atunci, Fareău a 
recuperat mingea și l-a anga
jat la mijlocul terenului pe 
Zoicaș care a făcut o cursă de 
35 de metri și l-a exeeiitât S 
Rahoveanu cu un șut la colțul, 
din stânga. „La acea fază le- 
am cerut lui Iacob, Mocioi și 
Mihu să stea la respingere. " 
Nu m-ău ascultat și am pier
dut jocul... Valoarea echipei 
este scăzută. Am știut acest 
lucru de la începutul campi
onatului, iar după jocul de 
astăzi îmi dau seama că vom 
avea viață grea în campionat. 
Sunt mulți jucători de divizia 
C care nu se pot ridica la 
nivelul celui de-al doilea 
eșalon”, a explicat loan Petcu.

cum ne-a obișnuit, adică 
nemțește. Mazilu și Cociș, 
tinerii promovați în ultima 
perioadă la națională, s-au 
dovedit achiziții valoroase. 
Cu aceste argumente Româ
nia s-a impus în fața Cehiei 
și a Început să viseze la mira
colul calificării. Va fi destul 
de greu, pentru că în afara 
unei victorii a României în 
Finlanda avem nevoie ca 
echipa Cehiei să piardă cu 
Olanda și să nu învingă în 
Finlanda. Speranța moare 
ultima...

Rezultatele etapei I: Muhlbach 
Sebeș - F.C. CIP Deva 0-5; A.C.S. 
Odorheiu Secuiesc - Energocon- 
strucția Craiova 5-1; Siivanus 
Reșița - Poli Gomonth Timișoara 
6-2; C.F.F. Clujana Cluj Napoca 
- Futsal Municipal Constanța 4- 
4; Athletic Club București - 
M.G.A. București 4-3; A.C.S. 3 
București - Eurolines București 
3-0. Partida United Galați - Pan
durii Tg. Jiu va avea loc azi. 
Clasamentul: 1. FC CIP - 3 p. 
(+5); 2-3. ACS Odorheiu 3 p. 
(+4); 3. Sflvanus Reșița.3 p. 
(+4)....
Programul etapei a ll-a, 11-12 
septembrie: Energoconstrucția 
Craiova - Muhlbach Sebeș; MGA 
București - ACS Odorheiu Secui
esc; Poli Gomonth Timișoara - 
Athletic Club București; Eurolines 
București - Siivanus Reșița; Pan
durii Tg. Jiu - ACS 3 București 
Futsal Municipal Constanța - 
United Galați; FC CIP Deva r CFF 
Clujana Cluj Napoca (duminică, 
11 septembrie, ora 18.00).

- • - -z •

Deva (C.M.) - Rezultatele etapeha IIM; 15 Ompia-Turzil - Olimpia 5atu Mare 
2-1; FC Corvinul 2005 - Liberty Șalonta 1-2 (Hațegan - 38 I Bente • 23, 
Ts «aș. 93); UTA Arad - Gaz Metan MetBaș 0-2; Minerul lupenr ..■**? Bihorutț.'i.. _................ ....... ............___________ _ _r ,_________ _..... ________

‘ Viculescu - 22); Apulum Știrea Alba luliă - FCM Reșița 0-0; Glo

ria.# Bistrița - Armătura Zalău 2-0; Universitatea Ctafl - Unirea Dej 0-0; Unirea 
Sânnicolau Mare - CFR Timișoara 3-0.

5’

Clasament
T. finlvțisitatea Cluj . 2 1 Q 5-1 ■ - s ?' • - -.
2. Gaz Metan Mediaș 3-2 1 0 4-1 7 ■ '
3., Minerul jupani 3 2 1 0 4 - 1 7
4U.RE Bihor Oradea 3 2 0 1 7-1 6
5. ®R Timișoara ‘3 2 0 1 3 - 4 6
.6.,; ISG'Târzii 3 1 • 2 0 5 - 4 . 5.. ••
'7. WreaDef 3 1 1 1 6 - 2 4
88 Uiertv Salonta 3 1 1 1 2 - 3 4
9. .Unirea Sânnicolau 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Gloria II Bistrița 3 1 1 1 2-4 4
ÎL Corvinul 2005 3 0 2 1 5 - 6 2
12. FCM Reșița 3 0 2 1 1 - 2 2
13. UTA Arad 3’hB 2 1 1 - 3 2
14. OStnpia Satu-Mare 3 0 1 2 3 - 5 1
15. Unirea Alba-lulia 3 0 1 2 0-4 1
16. Armătura Zalău 3 0 1 2 0-5 1
Etapa a 4*a, sâmbătă, 10 septembrie: Liberty Salonta - ISC Tuizii; Gaz Metan 
Mediaș - Corvinul 2005; FC Bihor Qotai - UTA Arad; TffașBaje Ineu - Minerul 
Lupani; Armătura Zalău - Apulum A.I.; Unirea Dej - Gloria U Btetrița; CFR 
Timișoara - U. Cluj; Olimpia S.M. - Unirea Sânnicolau Mare.

X-

Primii trei clasați în cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Italiei de la Monza
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• Locul trei. Echipa de volei masculin 
Petrom Ploiești a ocupat locul trei la turneul 
de pregătire din Ungaria, după ce a învins, 
în finala mică, cu scorul de 3 - 1, formația 
Macano Keskemeti. în semifinale, Petrom a 
pierdut, cu 1 - 3, în fața echipei turce 
Arkasspor Izmir.(MF)

Indispensabil
Istanbul (MF) - Tehni

cianul echipei Beșiktaș, 
Riia .Calimbay, a afir
mat că nu intenționează 
să renunțe la Daniel 
Pancu, jucător despre 
care spune că are rolul 
de joker la formația din 
Istanbul. „Pancu este cel 
mai important dintre ju
cătorii care constituie 
baza echipei. Este un 
fotbalist polivalent și de 
aceea nu am făcut co
mentarii in ceea ce pri
vește o eventuală renun
țare la el. Vreau să pro
fit mereu de serviciile 
lui. De flecare dată când 
a jucat, a făcut treabă 
bună. Pancu are la Be
șiktaș rolul de joker. El 
joacă oriunde, în atac, la 
mijloc, chiar și în apă
rare șau în poartă. 
Nfciodată nu am spus 
ceva rău despre Pancu 
și filei nu o voi face”, a 
spus Calimbay. Daniel 
Pancu a fost integralist 
în meciul ami
cal câștigat 
de Beșiktaș, 
sâmbătă, cu 
scorul de 2 - 0, 
în fața echipei 
Gungoren Bele- 
diyesi, prin golu
rile lui Ahmet 
Dursun și 
Adem Dursun.

Madrid (MF) - Atacan
tul Laurențiu Roșu a 
înscris trei goluri pen
tru Recreativo Huelva, 
care a obținut, astfel, 
prima victorie din 
âcegși^n^lh parti
da ibpusna, sâmbă
tă,"pe teren propriu, 
în fața echipei Teneri
fe, încheiată cu scorul 
de 3 -1, în etapa a 
ll-a a ligii secunde din 
campionatul Spaniei. 
Roșu a înscris ih mi
nutele 18, 20 și 64, a 

primit un cartonaș 
galben și a fost înlo
cuit în minutul 65, cu 
Casas. înainte de în

ceperea sezonului, 
Roșu a fost foarte 

aproape de a se trans
fera de la Recreativo 
la Hercules, formație 

nou promovată îh Se- 
gunda Division, dar îh 
cele din urmă clubul 
cu care se află sub 
contract nu a fost de 

acord să-i acorde 
dezlegarea, nereușind 

să achiziționeze un alt 
atacant pentru a-i 
suplini absența.

• DIVIZIA B
- - --

egistrate în etapa a IH-a:

CaUMtS Mangalia - Dunărea Galați 
Mrtltă Momești - Gloria Buzău

■

^0
 12
1 -1
2-0

fcfK Brasov - FCM Târqaalște 
«^Constanța - Laminorul Roman;

Mii ■ H-a

ara Ploiești - Universitatea Craiova
;tl - Inter Gaz București

:u Vâ «a - Mineral Motru
Petrolul Rlaleștl

a Câmplna - iS Oto i 
I Urzicenl - Dacia Mloveni

a
Siria ■ lll-a
InB. Sârmei C Turin - Olimpia Sate Mare

; Continui Hunedoara - Liberty Salonta
UT Arad -Gaz Metan Madiaș____________
Minerul Lupenl- FC Bihor MM_____

• Agulum Unirea Alba, lulia - FCM Reșița
Gloria II Bistrița - Armătura Zalău________
Unhrarsitalea Cluj - Unirea Bej___________
Unirea Sănnicolau Mare - CFR Timișoara

Calificare compromisă
București (MF) - Antrenorul reprezentati

vei de baschet masculin a României, Horia 
Rotaru, s-a declarat dezamăgit de faptul că 
echipa sa a ratat șansa de a lupta în preli
minariile Campionatului European din 2006. 
în urma rezultatului meciului Islanda - Da
nemarca, scor 60 - 77, disputat sâmbătă, na
ționala de baschet a României a pierdut 
orice șansă de a lupta în preliminariile CE 
de anul viitor, chiar dacă în următoarele 
meciuri va întâlni cele două reprezentative. 
„Ne pare rău că s-a întâmplat așa, am spe
rat ca islandezii să ne dea o mână de aju
tor. Vom încerca să jucăm la fel de bine ca 
șl cum am fi luptat pentru calificare”, a 
declarat Horia Roțaru. Naționala României 
face parte din grupa A de calificare a Divi
ziei B europene, din care merge mai departe 
doar prima clasată. în momentul de față, 
clasamentul grupei A este următorul: 1. Da
nemarca 6p, 2.. Islanda 4p, 3. România 2p.

Comeback!
New York (L.G.) - Pentru 

James Black, toate necazurile 
din ultimul an și jumătate pare 
să se fi sfârșit. După finala de 
la Washington și mai recen
ta victorie de la New Haven, 
tânărul tenisman american a 
reușit până acum un parcurs 
excelent la US Open, ultimul 
turneu de Mare Șlem al anu
lui. Motivat de prezența în 
tribunele arenei de la Flu
shing Meadows a căpitanului 
nejucător al echipei de Cupa 
Davis a Statelor Unite, Pa
trick McEnroe, Black l-a tri
mis acasă pe favoritul doi al 
competiției, spaniolul Rafael 
Nadal, de care a dispus în pa
tru seturi, cu scorul de 6 - 4, 
4 - 6, 6 - 3, 6 - 1. Campionul 
de la Roland Garros este ast
fel al 20-lea cap de serie care 
părăsește openul american, în 
vreme ce Black are toate șan
sele să acceadă în fazele supe
rioare ale turneului, urmând 
să joaee în optimi în compa
nia unui alt iberic, Tommy 
Robredo. într-un alt meci din 
cadrul competiției new-yorke- 
ze, veteranul Andre Agassi, 
cap de serie nr. 7, s-a impus 
fără probleme, cu 3 - 6, 6 - 1, 
6 - 4, 7 - 6, în fața cehului To
mas Berdych. La 35 de ani, 
Agassi dispută cel de-al 20-lea 
său US Open consecutiv, atin
gând optimile de finală pen
tru a 15-a oară.

Lucruri
■ Un fost angajat al echi
pei US Postai nu este 
sigur că cicliștii pentru 
care a lucrat, erau „curați".

Paris (MF) - Olandezul Ron 
Jongen, fost angajat al echipei 
US Postal, a declarat că în 
timpul ediției din 1999 a Tu
rului Ciclist al Franței s-au 
întâmplat „lucruri foarte ciu
date”, informează AFP.

Presa franceză a notat, în 
urmă cu aproximativ două 
săptămâni, că rutierul ameri
can Lance Armstrong ar fi
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Steaua și Miercurea Ciuc domină competiția internă.

Mai multe meciuri la hochei
București (MF) - Biroul Fe

deral al FR de Hochei pe 
Gheață a decis modificarea 
sistemului competițional al 
Ligii Naționale pentru sezo
nul 2005/2006. Sezonul regulat 
se va desfășura, la fel ca și pâ
nă acum, cele șase echipe ju
când meciuri tur-retur, pro
gramate vinerea și sâmbăta. 
Primele patru clasate vor juca 
din nou, între ele, meciuri 
tur-retur, după care va urma 
play-off-ul, în care primele 
două clasate își vor disputa ti
tlul național, în sistemul cel 
mai bun din șapte meciuri. 
Celelalte două echipe vor juca 
pentru locul al treilea, în ace- 
loci cictatn Pânâ în nrPTPnf

SMMIT/I

ciudate la US Postau
utilizat eritropoetină (EPO) la 
ediția din 1999, pe care a 
câștigat-o.

Ron Jongen, care a fătut 
parte din staff-ul medical al 
echipei US Postai în perioada 
1992-2000, a afirmat, într-un 
interviu acordat, pe 27 august, 
cotidianului Limburgsdagblad, 
că trei medici spanioli li vizi
tau regulat și cu discreție pe 
rutieri în timpul ediției din 
1999 a Turului Franței.
Vizite incognito 

„Ei circulau cu o mașină de 
culoare verde, care nu avea

după sezonul regulat echipele 
își disputau direct play-off-ul. 
Liga Națională de hochei pe 
gheață, sezonul 2005/2006, va 
începe pe 21 octombrie.

Președintele FR de Hochei 
pe Gheață, Marian Negoiță, 
și-a exprimat speranța că s-au 
încheiat scandalurile din ho
chei. „A fost o ședință de Bi
rou Federal foarte liniștită și 
se pare că armistițiul de la 
Adunarea Generală se respec
tă și a fost corect înțeles. A 
fost o întrunire constructivă, 
în care s-au luat decizii deș
tepte. Sper să se fi terminat 
cu scandalurile care nu fac 
bine acestui sport”, a spus 
Marian Neeoită. 

sigla echipei US Postai. în 
timp ce mașinile echipei sta
ționau în fața hotelului, acești 
medici parcau mereu în spate 
și aranjau să fie cazați de 
fiecare dată la alt etaj față de 
cel la care stăteau rutierii”, 
a spus Jongen. Ron Jongen a 
menționat că cei trei medici 
spanioli au fost prezenți și la 
Turul Spaniei, în 1999, însă 
atunci „nu au luat aceleași 
măsuri de precauție”. Fostul 
angajat al US Postal a preci
zat că, până în urmă cu puțin 
timp, a avut o relație bună cu 
Lance Armstrong. Jongen, în

Urmările uraganului Katrina
■ Sportivii americani 
sprijină financiar și nu 
numai victimele din 
zona Golfului Mexic.

New York (MF) - Echipa de 
fotbal american New Orleans 
Saints, privată de stadionul 
Superdome, din cauza uraga
nului Katrina, va disputa pri
mul meci de pe teren propriu 
din acest sezon pe arena for
mației New York Giants, la o 
dată la care nu a fost încă sta
bilită. Meciul prevăzut inițial 
să se desfășoare pe 18 septem
brie, va avea loc pe 17 sau 19 
septembrie, deoarece pe ace
eași arenă este programat un 
al meci, cel dintre New York 
Jets și Miami.

în urma inundațiilor care 
au afectat orașul New York, 
arena Superdome a fost fo
losită ca adăpost pentru per
soanele care nu au reușit să 
părăsească zona în timp util. 
Autoritățile estimează că re
facerea stadionului va dura 
câteva luni.
Solidaritate

Comunitatea sportivă ame
ricană a decis să se mobilize
ze pentru a veni în sprijinul 
victimelor ciclonului Katrina, 
care a devastat în ultimele zi
le coasta americană a Golfu
lui Mexic. Principalele orga
nizații americane de golf s-au 
angajat să strângă fonduri 
Dentru întrajutorarea victi

vârstă de 42 de ani, a declarat 
că l-a surprins pe directorul 
sportiv al echipei US Postai, 
Johan Bruyneel, vorbind de
spre hematocritul cicliștilor 
cu câteva momente înainte de 
prologul Turului Franței. „Bruy
neel a spus: «Sunt cu toții ctirt 
puțin sub 50 (procentajul de^ 
globule roșii)». Apoi, când a 
realizat că l-am auzit, și-a dus 
imediat degetul la buze. Nu 
trebuia să spun nimic din. Ce 
auzisem”, a menționat Jongen. 
Un nivel ridicat de hemato
crit este considerat un sem^ 
că ciclistul a folosit EPO. -nz 

melor ciclonului Katrina. Ast
fel, Fededația Americană de 
Golf, organizatorii circuitului 
de Masters și ai altor circuite 
profesioniste speră să strângă 
aproximativ 5 milioane de do
lari, prin crearea unui fond 
comun. Jucătorul de golf Ti
ger Woods s-a declarat con
sternat de actele de violență 
comise in această perioadă în 
New Orleans. „Este incredi
bil. Nu numai pagubele, dar 
și modul în care oamenii se 
comportă, atacurile, violurile, 
actele de violență, focurile de 
armă împotriva elicopterelor 
care asigură securitatea...”, ia 
spus Woods.
Donații

Principalele ligi de base
ball au donat Crucii Roșii un 
milion de dolari, urmând să 
fie organizată o altă colectă, 
pentru a se strânge trei mili
oane de dolari.

Liga profesionistă nord- 
americană de baschet (NBA) 
și sindicatul jucătorilor au 
donat, de asemenea, Crucii 
Roșii suma de un milion «k* 
dolari și și-au manifestat in
tenția de a oferi victimelor 
alimente, medicamente, îm
brăcăminte și alte bunuri de 

.primă necesitate. Și asocia
țiile jucătorilor și jucătoare
lor de tenis, ATP, respectiv 
WTA, precum și Federația / 
Americană de Tenis (USTA) i 
au anunțat că vor face donații i 
victimelor uraganului. f
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Vând garsoniere (19)
• dtcomandate, «a| 2, Deva, zona Zamfirescu, 
bl. Q2, contorizări, balcon, vedere la stradă preț 
800 milioane lei. Tel. 0741/301548
• Dura, AL Crișului, bl. 52, contorizări, balcon 
închis, preț 500 milioane leu Tel. 0766/659514
• Sbnaria zână centrală parter, complet 
mobilată utilată centrală parchet lambriuri, 
marmură preț 490 milioane lei, negociabil. Tel. 
0745/343093.
• vând ageră garsonieră zonă ultracentrală 
toate utilitățile, în Simeria, sau schimb cu 
apartament în Simeria+diferență cumpăr 
apartament în zonă bună Simeria. Tel. 
0^23/686162,0722/582097,0722/601892

,duete Promită dec., et 2, balcon, bloc cără- 
IMS bine întreținută mobilată tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)
• an Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2 ocupatele imediat preț negociabil, tel. 
0715/253662,211587. (Evrika)
• zona MăritoU Nou, dec, contorizări, proiect 
gaz 2 focuri, preț 72.000 RON, tel. 0723-251498 
232809,0788-165702. (Fiesta Nora)
■ zona Dicta, etaj 1, dec, apometre. gaz contor
izat repartitoare, parchet, preț 48000 RON, tel. 
0745-302200,232808 0788-165703. (Fiesta Nora)
• zona ăneocu, parter, semidec. 30 mp, fără 
amenajări, preț 43.000 RON, tel. 0723-251498 
232809,0788-165702 (Fiesta Nora)
• zona Dada, etaj bun, garsonieră dublă 
contorizări, parchet, gresie, faianță bucătărie 
mare, recent amenajată liberă preț57.000 RON, 
tel. 0745-302200, 232808 0788-165703. (Fiesta 
Nora)
• zona DacabaL dec, apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, parchet de stejar, termopan, 
balcon închis, baie mare, debara, ocupabilă 
imediat preț negociabil, teL 0723-251498 232808 
0788-165702 (Fiesta Nora)
• zona Morița, etaj intermediar, 33 mp, balcon 
mare, vedere deosebită ușă lemn capitonată , 
toarte bine întreținută preț 78000 RON, tel. 0745-« 
302200,232808 0788-165703. (Fiesta Nora)
• agent zona Miorița, dec, bucătărie tip bar, 
parter, preț 600 mii, neg, tel. 0740/173103,206003. 
(Mimason)
• zona Gojdu, dec, amenajată la cheie, contor- 
izată liberă 30 mp, preț 650 mii, neg, tel. 
0745/640725. (Mimason)
•zona Mita Jud, 42 mp, dec, et 3, preț 870 mii, 
tel. 0740/173103. (Mimason)
• zona AL Crișului. sdec, et 2 balcon închis, preț 
475 mii, tel. 0745/159608 (Mimason)
• zona Dada, fără gaz, dec, baie, parchet în 
cameră preț 45000 ron, tel. 224298 0788-361.782 
(Garant Consulting)

| • confort 1, dec, suprafață de peste 35 mp, b-dul 
| Decebal, preț negociabil, tel. 0741-154.401, 

227542 seara. (Garant Consulting)
• anmktae, bucătăria, balcon, etaj intermediar, 
zona Kogălniceanu, preț 64.000 ron, tel. 0741- 
154401, 227542, seara. (Garant Consulting) 
•zona Zamflreâcu, dec, etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 rmllel. 2352080721/985256. (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dec, amenajată et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208 
0721/985258 (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec, contori
zări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
nonaMfeM dec, mobilată balcon închis, et 1, 
700 mii. lei. 235208 0721/744514. (Rocan 3000) 
•zob MH|8 vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0724/6203® (Rocan 
3000)

I *• gnutai cu balcon, contorizări, baie mare, 
I 'AL Crișului. Preț 43.000 ron. Tel. 223400, 
*■ 0740/914688 0724/169303. (Casa Betania)

• it intemedar, contorizări, bine întreținută Al. 
Romanilor. Preț 43.000 ron. Tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• •13, dec., balcon, contorizări, fără 
îmbunătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• 2 camera, semidec., parchet baie cu 
gresie+faiarrță bloc de cărămidă totul contor
izat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii, tel. 235208

I 1721- i256. (Rocan 3000)

' i zona Dorobarți, dec, modificată 
(cameră+living), repartitoare, parchet gresie, 
a contorizări, etaj 1, preț 850 mii, tel.

0721-985258 (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec, modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208 0724-620358 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, etl, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208 0724-620358. (Rocan 3000)

> •Dwa,MCR015,Str. Mihai Eminescu, parter, 
27 mp. Preț: 430 mii. ROL negociabil. Tel. 0746 225 
728 0254 213 050. (Casa Majestic)
• Deva, GARĂ, Str. lullu Maniu, parter. Preț: 850 
mii. ROL negociabil. Tel. 0746 225 726; 0254 213 
050. (Casa Majestic)
• atare bună în Deva, preț 450.000 mii, tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• atr. M. Eminescu, et 3, baie, hol, bucătărie, 34 
mp, preț 600 mii. lei, tel. 0729/002100. (Mega
lopolis)
• contorizâri, <M>lâ, parchet gresie, faianță et 
3, Dacia, preț 55.000 Ron, neg, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)

• urgenți in Deva, tel. 0741-154.401,227542, seara. 
(Garant Consulting)
• dec, contorizări, et intermediar, exclus Micro, 
Dacia, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

Vând ap. 2 camere (03)

Cumpâr garsoniere (20)

• circuit, Mul Dacia, amenajat, ușă metalică, 
gresie, faianță, instalații noi, balcon închis, preț 
800 milioane lei. Tel. 0741/301548.
• decomandate, etaj 2, zona piață, amenajat 
contorizâri, 60 mp, preț 1,050 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0741/301548.
• sem coma , 2 holuri, cartier Dacia, 
contorizări, preț 550 milioane lei, negociabil.Tel. 
0727/066092.
• ramlecomandate, zona Eminescu, vizavi de 
blocurile Mintiei, etaj 2, termopane, ușă 
metalică, preț 800 milioane lei. Tel. 0741/301548, 
231262.
• Sbneria, 2 camere de cămin, alăturate, parter, 
zona parc, utilate, preț 400 milioane lei, nego
ciabil.Tel. 0745/343093,260416.
• ultracentral Hațeg, parter, posibilități de extin
dere, pentru firme, preț negociabil (lângă 
farmacia Nora). Tel. 770735,770367,0722/876141.
• regent, confort 1, baie, bucătărie, preț 1,100 
mid. lei. Tel. 02Ș4/283274,0254/223336.
• Dada, et intermediar, contorizări, ușă 
metalică, parchet gresie, faianță, modeme, bloc 
decent ocupabil imediat preț 640 mii, neg, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)

etîJe^Omp, preț 995 mii, neg, tel. 0721/815781. 

(Prima-lnvest)
• L Maniu, dec, et 2, balcon închis, 54 mp, 
parchet amenajat contorizări, preț 1,1 mid, 
neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• zonă bună Gojdu, contorizări, gresie, faianță, 
lavabil, întreținut preț 860 mii, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• dec cadrai, contorizări, balcon închis, 
ocupabil imediat 55 mp, preț 130.000 RON, neg,

f tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• dec, et 3,60 mp, 2 balcoane, contorizări, zonă 
centrală, preț 1,1 mid, neg, tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• urgent Dada, et. 2, balcon închis, parchet, 
.contorizări, apă, gaz 2 focuri, preț 720 mii, neg, 
tel. 0745/640725,206003. (Mimason)
• in Mfcro 15, în turnuri, dec., parchet laminat 
gresie, faianță, balcon închis, tavane false, 
spoturi, contorizat, liber, preț 550 mii, tel. 
0740/173103,206003. (Mimason)
• zona AL Jiului, circuit, parchet faianță stare 
bună cărămidă 700 mii, neg, tel. 
206003.(Mimason)
• AL Moților, sdec., 2 holuri, baie amenajată 
contorizâri, etl, 620 mii, tel. 164633, 215113. 
(Mimason)
• zona KogăHcaanu, circuit et 3, liber, preț 950 
mii, teL 0745/159608,215113. (Mimason)
• zona Mul IDecembrie, et. 3, contorizări, 
neamenajat, liber, preț 1 mid, neg, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona pbța centrală bloc de cărămidă 50 mp, 
etaj 2, decomandate, balcon tip lojă apometre, 
gaz 2 focuri, parchet ocupabil imediat preț 
110.000 RON, tel. 0788-165703, 232808, 0745- 
302200. (Fiesta Nora)
• zona Emtaeșai, etaj 2, decomandate, balcon 
închis pe ramă de lemn, bucătărie modificată 
parchet nou, gresie, faianță apometre, gaz 
contorizat repartitoare, zona liniștită ocupabil 
imediat preț 67.000 RON, tel. 0723-251498 232808 
0788-165702. (Fiesta Nora)
• zona L Maniu, etaj intermediar, balcon mare 
închis, bucătărie modificată parchet apometre, 
gaz 2 focuri, ocupabil imediat preț 80.000 RON, 
tel. 0788-165703, 232808 0745-302200. (Fiesta 
Nora)
• zona Gojdu, semidecomandate, 48 mp, cu 
modificări și îmbunătățiri, centrală termică preț 
29.000 euro, tel. 0723-251498 232808 0788-165702. 
(Fiesta Nora)
• zona Scărișoara, etaj 3, cu centrală termică 
balcon închis; mobilat preț 76.000 RON, tel. 0745- 
302200,232808 0788165703. (Fiesta Nora)
• zona Zamfnscu, etaj 2, decomandate, balcon 
închis, modificări la bucătărie, parchet gresie, 
faianță centrală termică instalația pe cupru, 
preț 120.000 RON, tel. 0723-251498 232808 0788- 
165702. (Fiesta Nora)
• zona Dada, etaj 1, circuit balcon închis, ușă 
metalică parchet gresie, faianță apometre, gaz 
2 focuri, preț 79.000 RON, tel. 0745-302200,232808 
0788-165703. (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)
•zonă centrați, I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
•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).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28.000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
•zona Micro 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)

Dorobanți, et intermediar, bloc de 4 
np, preț 995 mii., neg, tel. 0721/815781.

• zonă ă dec., et 1, contorizări, bucătărie 
cu cămară baie, balcon, camere cu linoleum, 
preț 110.000 ron, tel. 224.296, 0788-361.782. 
(Garant Consulting)
• zonă centrata semidec, contorizări, bucătărie 
cu cămară baie, camere parchetate, balcon, 
preț 80.000 ron, tel. 224296,0788-361.782. (Garant 
Consulting)
•zona Scărișoara, semidec, contorizări, reparti
toare, instalații sanitare noi, uși, geamuri noi, 
gresie, faianța, parchet, baie cu cabină de duș, 
preț82.000 ron, tel. 224.2980788-361.782. (Garant 
Consulting)
• semid xn :, 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)
• dec, balcon, et 2, zona luliu Maniu, preț 
108.000 ron, tel. 224.296, 0745-367.893. (Garant 
Consulting)
•dec,balcon,superamenajat zona loan Corvin, 
preț 99.000 ron, tel. 224.298 0745-367393. (Garant 
Consulting)
• 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, centrata 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 interfon, vedere 
spre oraș, Minerului. Preț 74.000 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, neg., telefon 0745/253662. (Evrika) 

•zona Zamfbescu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1.15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandate, cărămidă gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 miL lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona bduL Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60-mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
•Ocaziei Zona Al. Streiului, dec., et. intermediar, 
superamenajat centrală termică modificări 
interioare, parchet laminat gresie, faianță posi
bilități de plată în 2-3 rate, preț 55.000 RON, 
ocupabil imediat, tel. 0723/660.160, 211587. 
(Evrika)
■ agent zona M. Viteazul, bloc de cărămidă 
balcon, et 2, ocupabil imediat, preț 150.000 RON, 
neg, tel. 0745/253662 211587. (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;(ROcan3000) ’■
• zona Udă dec, et 8 amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg, tel. 0726/523833, (Eurobusi- 
ness)
• zona Uc. Auto, et 2 dec, 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid, neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bd. Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg, tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• ama Gojdu, et 1, amenajat contorizări. fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
• zona M6, Hunedoara, et. 3, preț 350 mii, neg, 
tel. 0721/839624. (Partener Hunedoara)

• DovăStr. 22 Decembrie, et 8 decomandate, 
preț: 1100 000 000 ROL negociabil. Tel. 0746 225 
726; 0254213 050. (Casa Majestic)
• Dura, Sir. Mlhai Viteazul, et. 4, decomandate. 
Preț: 45 500 Eur negociabil. Tel. 0746 225 726; 0254 
213 050. (Casa Majestic)
• dec, str. Eminescu, et. 1, balcon închis, hol 
central, baie, bucătărie, 54 mp, preț 750 mii. lei, 
tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• zona Gojdu, Al. Păcii, parter, sdec, pivniță 
balcon închis, gresie, faianță parchet, 
contorizări, 47 mp, preț 980 mii. lei, tel. 
0729/002100. (Megalopolis)
• zona Emtoescu, dec, ușă metalică balcon 
închis, cameră mică cu parchet gaz contorizat 
cu 2 foduri, hol central, baie modernizată preț 
750 mii. lei, țel. 0729/002100. (Megalopolis)
• dec, sir. Bejan, cu îmbunătățiri, preț 650 mii. lei, 
neg., tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• M. Emfeiescu, sdec, 2 holuri, bucătărie mărită, 
vedere în 2 părți, ușă metalică termopane, gaz 2 
focuri, repartitoare, contorizări, parchet lăcuit, 
lavabil, 46 mp, preț 830 mii, tel. 0729/002100. 
(Megalopolis)

• zona bdul N. Bălcescu, et 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Dorobanți, et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)
• zona Progresul et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări,85 mp, preț 13 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona G. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)
• zona Progresul dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et. 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona G. Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet 1 baie, apometre, gaz contorizat 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Minerului etaj 3, balcon închis, centrală 
termică termopan, parchet gresie, faianță preț 
94.000 RON, tel. 0723-251498 232809,0788-165702. 
(Fiesta Nora)
• zona Decebal decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată vedere deosebită în 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, gresie, faianță preț 130.000 RON, tel. 
0788-165703,232808 0745-3023». (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, parter, decomandate, centrală 
termică modificări interioare, parchet stare 
bună vedere în două părți, preț 135.000 RON, tel. 
0723-251498 232808 0788-165702. (Fiesta Nora)
• zona Ion Creangă ultracentral, decomandate, 
balcon mare, parchet, geamuri și uși schimbate, 
apometre. gaz 2 focuri, liber, preț 145.000 RON. 
tel. 0745-302200. 232809, 0788-165703. (Fiesta 
Nora)
• zonă centrata, 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)
• zonă centrata, amenajat cu centrală termică 
dec., parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness)
• central et 2, parchet 2 balcoane, centrală 
termică termopane, preț 135 mii., tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest).
• agent Eminescu, 110 mp, 2 băi, 2 balcoane, 
contorizări, gresie, faianță preț 135 mid., neg., 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• dec, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă ocupabil imediat preț 
103.000 RON, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona Bucegl Hunedoara, et 2, cu mici 
îmbunătățiri, preț 750 mii., neg., tel. 0727/191703. 
(Partener Hunedoara)
• agent Dada, sdec, et3, contorizări, preț 680 
mii, neg., tel. 0745/266071,206003. (Mimason)
• zona AL Armatei, sdec., et 3, balcon închis, 
gresie, faianță contorizări, preț 870 mii., neg, tel. 
0745/266071,206003. (Mimason)
• zona B-dul Dacia, sdec, parchet, contorizări, 
preț 800 mii, tel. 0745/159573. (Mimason)
• f. agent zona Carpați, parter înalt dec., 
balcon închis, boxă 78 mp, contorizări, preț 
44.000 euro, tel. 0745/266071. (Mimason)
• DorobaițL dec, et 3, bucătărie mărită 2 
balcoane, contorizări, preț 15 mid, neg, tel. 
0745/253413,206003. (Mimason)
• zona T. Maiorescu, dec, amenajat parchet 
stejar, gresie, faianță contorizări, aer 
condiționat preț 40.000 euro, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• Deva, DACIA, Str. Aleea Romanilor, et 4. 
amenajat Preț: 820 mii ROL negociabil. Tel. 0746 
225 726; 0254 213 050. (Casa Majestic)
• Deva, GOJDU, Str. Aleea Păcii, et. 2, amenajat 
70 mp. Preț: 1 350 000 000 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. 223400,0742/005228 
0724/169303. (Casa Betania)
• Zamfirescu, dec, parter, centrală gresie, 
faianță proiect balcon, 70 mp, preț 15 mid., tet 
0729/002100. (Megalopolis)

• zona Ion Creangă decomandate, cu garaj, 
centrală termică modificat, ușă metal, 
termopan, parchet gresie, faianță baie 3/4 mp, 
amenajat stil occidental, preț 220.000 RON, tel. 
0723-251498 232808,0788-165702. (Fiesta Nora)
• dec, 2 băi, 2 balcoane închise, contorizări, 
repartitoare, bine întreținut Liliacului. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt. 
centrală termică preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0723/829060. (Casa Blanca)
• 2 NI 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet, loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)

Vând case, vile (13)
■ Deva, umacemrai, 450 mp, sc 90 mp, preț 
80.000 euro. Tel. 0726/224002,0726/224003.
■ Deva, zata centrală casă plus, spațiu comer
cial și garaj, urgent 4,5 mid. lei. Tel. 0723/335189.

• vând casă grăAiă, 30 ari, cute mare, 
ane» ? in Geoa^u, Str. Teilor,
ra. 35, teL 0723/134162,226838 dota ora 18

•str. horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• casă3 camere, bucătărie, baie, gaz metan, apă 
curentă canalizare, curte + grădină st 1078 mp, 
zonă deosebită Deva. Preț 400.000 lei, neg Tel. 
223400,0724/169303.0740/914688 (Casa Betania)

DJȚHB'.ț

Cumpăr ap. 2 camere (04)

Vând ap. 4 camere (07)

•In Den, zonă bună, cu sau fără îmbunătățiri, 
Ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)

• zota bură in Deva de preferință etaj Interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika)
• agent In Deva zonă bună plata imediat tel. 
215212. (Prima-lnvest)
• urgent Simeria, în zonă bună ofer 900 
milioane lei. TeL 0722/601892,0722/582097.

• Simeria, cu multiple îmbunătățiri, fără CT, cu 
modificări, preț 1,100 mii. neg. Tel. 0723/686162, 
0720/505771.
• agent zână foarte bună în Simeria, multiple 
îmbunătățiri, preț foarte bun. Tel. 0722/601892, 
0722/582097.
• zona LBacuU, dec, modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut, et 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1580 
mid. lei, tel. 235208 0721-744514. (Rocan 3000)
• zonă centrală semidec., contorizări, ct faianță 
parchet, garaj sub bloc, preț 186000 ron, tel. 
224.296,0788-361.782. (Garant Consulting)
• agent decomandate, zonă centrală bloc 
cărămidă et. 3/4, 2 băi, contorizări, preț 136 
mid., tel. 0726/710903. (Prima-lnvest) v
• decomandate, -entrata termică gresie, faianță 
marmură 2 balcoane, et intermediar, zona M5, 
Hunedoara, preț 950 miL, neg, tel. 0727/191703. 
(Partener Hunedoara)
• zona pieței centrale, zonă liniștită loc de 
parcare, balcon de 75 m închis, 2 băi, centrală 

termică aer condiționat parchet ocupabil 
imediat, preț 142.000 RON, tel. 0788-165703, 
232809,0745-302200. (Fiesta Nora)

SC GENERAL SERVICE GRUP SRL 
importator și distribuitor de piese schimb 

pentru autocamioane și semiremorci 
ANGAJEAZĂ 

sch
CV-urile m«mii prin fan la nr. 0254/214.141, 

P&xt la dâo *15.09.2005.
:1:

Vând ap. 3 camere (05)
• urgent, decomandate, hol central mare, 
îmbunătățiri, modificări, contorizări, Al. Păcii, 
etaj 2, preț 39.000 euro. Tel. 213244,0741/154394.
• uigent, etaj 3, Simeria Str. Fabricii, bl. 1, spre 
parc, preț 900 milioane lei, negociabil. Tel. 
0745/375744,261758
•zonalManiu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bai, preț negociabil, ocupabil imediat, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

Prețuri wwwiâW» ca mnlwn de eficienți

Vraitați acum ’!!

SC GENERAL SERVICE GRUP SRL
în reparafii autocamioane și semiremorci 

angajeazâ următoarele categorii de personal:
J -mecanici auto

- electricieni auto 
tinichigii - vopsitori auto

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)

SERVICII OE PROGRAMARE Șl DESIGN WEB.

DEZVOLTARE SITE-URI WEB.

SOLUȚII E-COMMERCE Șl CONSULTANȚA

PROGRAME ECONOMICE. TEHNICE, DE

COMUNICARE Șl WES DESIGN

CfiDELJNES
LJn* i/p

Telefon/Fax: 0254 223526 
Mobil: 0746031020 
Email: info@codelines.ro 
Vizitează: www ®dglmes.rg

(29491)

• casă p+1,4 camere, 2 băi, garaj, bucătărie, 
curte + grădină st 1.200 mp, centrală termică 
proprie, Deva. Preț 120.000 euro, neg. Tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896. (Casa Betania)

• zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• la 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte -1000 
mp, grădină - 10800 mp, curent teren arabil 
minim - 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• in Deva, 4 camere, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă gaz. canalizare, preț85.000 euro, neg., 
telefoane 0722/564004. (Prima-lnvest)
• zona 22 Decembrie, 2 camere, bucătărie, baie, 
gresie, faianță ct posibilitate mansardare, preț 
180.000 ron, tel. 224.296, 0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• Deva, p+1, parter compus din 2 camere, 
bucătărie, baie, etaj nefinisat, garaj, atelier, 
anexe gospodărești, curte și grădină, preț 
250.000 RON, neg., tel. 0746.225.728 0254/213.050. 
(Casa Majestic)
• vând casă situată in Simeria, compusă din 3 
camere, bucătărie, baie, recent amenajată 
centrală termică s. utilă = 90 mp, garaj, pivniță 
grădină 600 mp. Preț 170.000 RON, negociabil, tel. 
0746.225.726,0254/213.050. (Casa Majestic)
• 4 camere, la 20 km de Deva, sdec., parchet, 
sobe teracotă baie, cămară, dependințe, beci, 
garaj, șură alte 2 camere, cădere de apă pădure 
de fag (400 mc), 6 ha teren arabil, preț 280.000 
RON, tel. 0729/002100. (Megalopolis)

ANUNRJltl 91 PRIN 81
TELEFON: 0720/400555

4. Preț, două puncte, 5. Tel. două puncte 6- Prefix șl număr
suma (milioane = mii de telefon
iar mii = M) ' ’

CODWUȘ
01 - Vând ap. 1 cameră 28 - Cumpâr alte imobile minte, articole sport
02 - Cumpăr ap. 1 cameră 2d - Imobile chirii 53 - Materiale de
03 ■ Vând ap. 2 camere 30 - Imobile schimb construcții
M ■ Cumpăr ap. 2 camere 31 - Vând finanțe 54 - Bijuterii
06 - Vând ap. 3 camere 32 ■ Cumpăr finanțe 55 - Artă, antichități, cărți.
06 ■ Cumpăr ap. 3 camere 33-Asocieri reviste
07 - Vând ap. 4 camere 34 - Oferte împrumuturi 56 - Electrocasnice
08 ■ Cumpăr ap. 4 camere 35 - Solicitări împrumuturi 57 - Plante și animale,
09 - Vând ap. 5,6 camere 36 ■ Auto românești - agroalimentare
10 ■ Cumpăr ap. S, 6 Vânzflri 58 - Medicamente,

camere 37 - Auto străine - Vânzări instrumente medicale
11 - Vând ap. la casă 38 - Microbuze, dube 59 - Articole pentru copii
12 - Cumpăr ap. la casă 39 - Camioane, remorci 60 - Instrumente muzicale
13 - Vând case, vile 40 - Utilaje, unelte, industriale 61 - Altele
14 ■ Cumpăr case și agricole 62 - Pierderi
15 - Vând case de vacanță 41 - Moto-velo 63 - Citații
16 - Cumpăr case de vacantă 42 - Piese, accesorii 64 ■ Licitații
17-Vând caae la țară 43-Garaje 65 - Apeluri
18 - Cumpăr case la țară 44 ■ Auto - Cumpărări 66 ■ Umanitare
19 - Vând garsoniere 45 ■ Auto - Chirii 67 ■ Felicitări
20 - Cumpăr garsoniere 46 - Auto - Schimb 68-Mulțumiri
21 ■ Vând terenuri 47 - Mobilier și interioare 69 - Matrimoniale
22 - Cumpăr terenuri 48 - Televizoare 70 - Absolviri
23 - Vând locuri de veci 49 - Audio-video, antene și 71 - Solicitări servicii
24 ■ Cumpăr locuri de veci instalații satelit 72 - Prestări servicii
25 - Vând spatii comerciale 50 • Aparate foto și telefonice 73 - Solicitări locuri de
26 * Cumpăr spații comermale 51 - Calculatoare și accesorii muncă
27 - Vând alte imobile 52 - îmbrăcăminte, încălță- 74 - Oferte locuri de muncă

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

Dacâ anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

Inform Media SRL,
Bajusz Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr; 34,
E-maiî: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.

' cuvÂm
RECLAME

mailto:info@codelines.ro
mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
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Cumpăr case vile (14)
• irant, Dm sau Slmeria, cu grădină, plata 
Mattel. 215212. mri i-lnvest)

Vând case de vacanță (15)
• cateta ai mansardă șl teren 1000 mp, 
Costești. nr. 25 A, zonă deosebită, liniștită, 
grădină, pomi. Tel. 0723/288282.
• crarațfe 2041 stațiunea montană Straja. 7 
camere decomandate, 3 băl, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel 0723/320995.
• Dm, Optam, ST 350 mp. Preț 6 000 Eur 
negociabil. Tel. 0746 225 726; 0254 213 050. (Casa 
Majestic)

Vând case la țară (17)
•In DohoR, construcție nouă, living de 34 mp, 
dormitor mare, bale, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună, preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253661 (Evrika)
•MHM« 2 cam, ST 5 500 mp. Preț 850 mil ROL 
negociabil. Tel. 0746 225 726; 0254 213 050. (Casa 
Majestic)
•Sat tatefei, 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; 
0254213 05a (Casa Majestic)

• Sat lox, 4 cam., mansardă, garaj, sobă 
teracotă, amenajată, băle, drum asfaltat; ST 2 
800 mp. Preț 2 000 000 000 ROL negociabil. Tel. 
0746 225 726; 0254 213 050. (Casa Majestic)

• CMtnota, la Băcla, 2 focuri gaz, fântână, apă, 
canalizare la poartă, materiale de construcție, 
grădină 21 ari. Tel. 216231,0741/196582.
• gospodărie In Mada, nr. 84, comuna Balșa, 
casă, curte șl grădină. Tel. 648077.
• tocalHM ZtapK 9 km spre Abrud, curte șl 
grădină cu pomi fructiferi. Tel. 0745/521368.
• vtndcMă (pensiune), 3 camere decomandate, 
Banpotoc, Hunedoara. Tel. 0746/051821.
• vM casă 6 camere, P+E, 2 băl, 2 bucătării, 2 
holuri, centrală termica, zona Chizid, hunedoara. 
Tel. 0727/694215,0254/719728.
' star—L Săntandre,. nr. 113. Tel. 236655.

• to ten șl împrejurimi, diferite suprafețe șl 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evri ka) 
•totavkiittwte.450mp,  facilități, zonaparc, 
preț 590 mil, neg, tel. 0745/640725. (Mlmason)

• totnvlan, Mean (mal Jos de Vlacons), S1200 
mp, fc 16 m, preț 15 euro/mp, tel. 0745/640725. 
(Mlmason)
• totataan, Zăvoi plan, 3500 mp, 50x70, gaz, 
curent apă preț 30 euro/mp, tel. 0740/173103. 
(Mlm&son)
• zona Bârna Mică 3600 mp, fs 66 mp, gaz, 
curent plan, eventual parcelat preț 10 euro/mp, 
tel. 0740/173103. (Mlmason)
• zona Criatur, 1400 mp, preț 8 euro/mp, tel. 
0745/093073. (Partener Hunedoara)
•On t »7l mp, preț 18 euro/^n^., cu Ieșire 
la sti >1 la lac, tel. 0721/839624 (Partener 
Hunedoara)
• totnvlan, mmZăvelst 9C0a parcelat apă 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zl, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intravilan, zona Zăvoi st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat preț 
45000 euro, telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• totaMhn zona Zăvoi st 1040 mp, fs 13 mp, apă 
gaz, curent canalizare, Ideal pentru construcție 
de casă preț 26000 euro, telefon 0724-620358 
(Rocan 3000)
• toâravtan, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent gaz, docu
mentație la zl, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• htavitoi ot 20000 mp, fc 100 mp, zonă bună 

apă curent canalizare, Ideal pentru construcție 
hale Industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724420358 (Rocan 3000)
• Intavlui zonă de vile, 8500 mp, toate 
facilități le, posibilități de parcelare în locuri de 
casă minim 40D400 mp, tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
• legeni toc de casă in Deva, 600 mp, fc 20 m, 
toate facilitățile, preț 15.000 euro, neg., 
0742/019418 (Prima-lnvest)

• totnvlan, st 8000 mp, fc 40,75 metri, Intrare 
din 2 părți, curent electric șl gaz metan pe teren, 
zonă Industrială Sîntuhalm. Preț 6 euro/mp, neg. 
Tel. 223400, 0740/914688 0724-169303. (Casa 
Betanla)
• totnvlan, 4 parcele a câte 650 mp, gaz metan, 
curent electric, Zăvoi, în apropiere de Dacia 
Service. Preț 37 euro/mp. Tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (Casa Betanla)
• totnvlan to DN 7, st 3.600 mp, fc 104 metri, 
toate utilitățile, la Ieșirea din Deva spre Slmeria 
Preț 23 euro/mp, neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betanla)

■ htnvlaiitozonăde
500-700 mp fiecare, zonă 
urbanism șl de utilități, 
euro/mp. Tel. 223400, 
Betanla)
• Intnvtan, to DN 7, st 5700 mp, front stradal 35 
metri, situat între Sântandrel și Sîntuhalm, în 
zonă Industrială Preț 18 euro/mp, neg. Tel. 
223400,0720/387896,0742/005228  (Casa Betanla) 
•tann totnvlan la DN 7,11.600 mp, front stradal 
56 metri, între Deva și SlmeriaPreț 10 euro/mp, 
neg. Tel223400,0724/169303,074V120722. (Casa 
Betania)
• totnvlan, Deva, ST 5 000 mp, gaz, apă, curent 
electric; ideal pentru construit casă Preț; 30 
Eur/mp. Tel. 0746 225 726; 0254 213 050. (Casa 
Majestic)
• totnvlan to Băcia, 3605 mp, apă gaz la drum, 
preț 14.900 euro, tel 0729/002108 (Megalopolis)

Alte imobile (27)
• temă to Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț
25.000 euro neg., tel. 0740/828342. (Eurobuslness)

Chirii imobile (29)

Vând teren (21)
• arabi 14 ha, compact Tel. 264161.
• Den, zona Poștă Emlnescu, fc 18 m, st 1000 
mp, ideal construcție locuință, supermarket 
toate utilitățile, preț 110 euro mp, negociabil. Tel. 
0726/826624.

plan de
Preț 17-21 

(Casa

• htravBan In zona Progresul, Ideal pentru 
garaje, 440 mp, preț 25 euro mp, negociabil. Tel. 
0741/301548,234401.
• tntaNlan Stmoria, str. Cuza Vodă 1400 mp, fs 
12 m, acces la toate utilitățile, preț 10 euro mp. 
Tel. 0745/343093.
• trata, la 25 km de Deva, 900 mp, pretabll 
pentru construcție cabană sau casă de locuit 
lângă firde apă și drum asfaltat curent electric, 
preț 7000 ron. Tel. 0747/893090.
• totavlan, toc de casă in Tâmpa, 1 km de 
Slmeria, st 1700 mp, fs 17 m, curent gaz, apă 
canal, preț negociabil. Tel. 0354/402235, 
0726/118427,0721/818917.

Cumpăr teren (22)

• toc de casă 2000 mp, in Hărău. Tel. 221811.
• vând U parcele teren a 500 mp in zona 
Căprioara. Tel. 211124.
• vând 2300 mp, teren Intravilan in Deva, Str. 
Alunului (zona agrement), case vacanță Tel. 
227242.

•cunpâr taren în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• urgent 5 hectare teren intravilan, la șosea, 
Deva sau împrejurimi, plata imediat tel. 215212. 
(Prima-lnvest).

• vând 24700 mp teren pentru agricultură p 
6.000 mp teren pentru «hstrucțl sau agn- 
cultura, amoeie locaiitaiea iDreșu-națcțj, i anga 
canton, acte în regulă titlu și CF. Tel. 
0723/732560.212272.
• vând tom intravilan, pentru construcție casă 
în Șoimuș, s 1200 mp, fs 12 m, facilitați, gaz, 
curent la poartă Informații zilnic la tel. 220269 
sau 0746/029058, după ora 1600.

Vând locuri de veci (23)
• cavou to stare bună în cimitirul din str. 
Eminescu, preț convenabil, negociabil. Tel. 
225788

• caut chirie în Slmeria, ofer 2 milioane lei;' 
cumpăr urgent cameră cămin în 2 rate. Tel. 
0722/601892,0722/582097.
• tocNritz irant garsonieră în Slmeria. Tel. 
0722/582097,0722/601892.
• ofer gazdt pentru 2 fete, apartament complet 
contorlzatpreț avantajos. Tel. 0740/469228
• ofer pentru închiriat casă 2 camere, Intrări 
separate, contorlzărl, apă gaz, curent trifazic, 
Ideal pentru sediu firmă prestări servicii, Deva, 
Str. Cernel, nr. 10, preț 200 euro/lună Tel. 
0723/288282.
• ofer ipre închiriere, în Deva, ultracentral, casă 
3 corpuri clădire, sc 650 mp, preț între 3 ■ 5 euro 
mp, Tel. 0723/217065.
o irrkmK două eleve în gazdă Deva, zonă 
centrală Informații, zilnic, la telefonul 219662.
• Uniri căzătorid căutăm pe termen lung 
locuință pănă în 50-60 euro/lună oferim șl 
rugăm seriozitate. Tel.« 0721/528753, 212242, 
seara.
• cental amenalal contorlzărl, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobuslness)
• iptol arardah pe Str. Depozitelor, pretablle 
pentru producție șl depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobuslness)
• caut uroent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat șl utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobuslness)
• ganciM complet mobilată preț 80 
euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest)
• ap. 2 camere, complet mobilat, contorlzărl, 
preț 100 euro/lună tel 215212. (Prima-lnvest)
• ofer ponta închiriere garsonieră dea, com
plet mobilată Dulllu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 

3000)
• efor ponta închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208 0721/985258 (Rocan 3000)
• rail contată st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară Interioară termopan, 
tavane false șl spoturi, centrală termică supere- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA Inclus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
•caut gtoaonM sau ap. 2 camere, (ne)mobllat, 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• gorsontorit dea* proaspăt renovată modem, 
centrală termică proprie, bale modernă complet 
mobilată șl utilată cu aragaz, tv color, frigider, 
mașinărie spălat automată Dorobanți. Preț 160 
euro/lună Tel. 223400,0720/387898 0740/914688. 
(Casa Betanla)
• ap4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă bale modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv color nou, Al. Constr. 
Preț 260 euro/lună Tel 223400, 0742/005228 
(Casa Betanla)
• studentă caut 2 colege de apartament, în 
chirie, 2 camere cu centrală termică preț 45 
euro/persoană tel. 0788-165704 (Fiesta Nora)
• ccn «rotați parter, Intrare separată posi
bilitate pentru birouri sau deoozit, 150 
euro/lună tel. 224298 0745-367.893. (Garant 
Consulting)
• mm Dorxuutl et 1, superamenajat, dotat, 
120 euro, tel. 224296 745-367393. (Garant 
Consulting)
•zona M. Viteazul, dea, amenajat mobilat ct 
250 euro/lună tel. 224298 0745-367393. (Garant 
Consulting)
• zom Caraglikș e.t 1, mobilat utilat ct 320 
Mună + menajeră tel. 224296,0745-367393.

bucătărie mobilată parter, pt locuit sau

CaragLtai, e.t 1, mobilat utilat ct 320

Vând spații comerciale (25)

(G?> rar* insulting)
• dec,L---------------------------r---------_-------------------
birouri, 1.000 euro/lună tel. 224298 0745-367393. 
(Garant Consulting)
- zom Dulu Zamfirescu, dea, mobilat, parter, 
400 euro/lună cu cheltuieli incluse+menajeră, 
tel. 224298 0745-367393. (Garant Consulting)

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA,
instituția cu p’-isfigiu și tradiția, Facultatea da Sociologia - Domeniul Științele Educației - FILIALA DEVA, face 

inse «ri pen anul univeriHar 2005 - 2006 la unnăiuuraia specializări iniradameniaie ac anur
1. reaagagie - învățământ primar și preșcolar;
2. eo |O< i specială;

rl r» n fi roCKraQClra.
Forma de școlarizare: Iii cu durată de trai om, invațamant d® zi.
Cifra de școlarizare: 20 locuri fârâ taxa, 25 locuri cu taxa (45 euro/an).
înscrierile se fac pe baza de dosar personal, in perioada 5-16 septembrie 2005, la camera nr.7. Școala 
Regina Maria Deva, str, LBlaga, zilnic (L-V), între orale 9 - 14.. Pentru înscriere trebuie un dosar plic care 
sc cuprindă: diploma de bacala t - original, foaia mairicolâ - original, cern de nașiere - cop 
loaaiizuîu, doua fotografii lip buîaiin, adeverință medicală, adeverință cruțare :hna de plată a taxei 
de înscriere (1.000.000 lansau W grai la BRD) care să cuprindă nume, prenume, inițiale tată, CNP și 
Relații suplimentara la telefonu^0254/233.366, zilnic (L-V), între orele 9-14. , (29584)

Allianz ([îl) Țiriac @
Asie,urări S.A.

Societatea de asigurări Allianz-Țiriac Asigurări S.A., parte a Grupului Allianz, 
un leader pe piața mondială a asigurărilor și serviciilor financiare, 

cea mai mare companie de asigurări din România
ORGANIZEAZĂ:

SESIUNE GRATUITĂ DE INSTRUIRE
PENTRU 10 AGENȚI COLABORATORI

Cerințe: v
■ PERSOANĂ cu vârsta între: 18 și 65 
de ani
■ Dorința de a obține VENITURI
SUPLIMENTARE
■ Bune abilități de comunicare

Oferim:
■ Posibilitatea dezvoltării unei 
cariere într-o companie 
multinațională
■ [nstruire cu personal specializat
■ îndrumare permanentă

Așteptăm C.V.-urile dvs., însoțite de o scrisoare de intenție, până la data de 15 sept. 2005, 
la sediul nostru din:
Deva, Bd. Decebal bl.8 mezanin, fax. 0254/ 219495 sau e-mail: deva.hd@allianztiriac.ro

(29586)

• mmmM sSI occidental, ct, nemobllat, zonă 
bună preț 1000 ron, tel. 0741-154401, 227542, 
seara. (Garwt Consulting)
• tochkfei ap. 2 camere, cartier Gojdu, et. 2, 
mobilat, dotat cu centrală, preț 130 euro/lună 
neoodabll, tel. 0748225.728 0254/213350. (Casa 
Majestic)

• ofer ap, 2 camere, dec., contorlzărl, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
•ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994 (Casa Blanca)
• ofer emoriari dec., mașină de soălat araoaz. 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans .pe o lună tel. 221001, 
0723/892068 (Casa Blanca)
• ofer vU mobilată garaj, piscină preț 100g 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994 (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer garaontort mobilată sl utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună, tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer cometă în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans» cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994 (Casa Blanca)
• ofer sptolu comercial, în Orăștle, 100 mp, preț 
550 euro/ună, neg., tel. 718833,074Q/130413. 
(Partener Hunedoara)
• ofer halâ-depozlt, în Orăștle, 80 mp, preț 350 
euro/lună neg., tel. 718833, 0740/130413. 
(Partener Hunedoara)
• ofer sptolu comercial, în Deva, 70 mp, preț 550 
euro/lună neg., tel. 718833, 0740/130413. 
(partener Hunedoara)
• ofer depoilt-platformă în Deva (2 hale Indus
triale + platformă betonată), 2500 mp, preț 1300 
euro/lună neg., tel. 718833, 0740130413. 
(Partener Hunedoara)
• unetii, iptolu comercial, 20 mp, cu acces la 
utilități, Hunedoara, zona gării, preț 90 euro,

t neg., tel. 71883,3 0740-130413. (Partener Hune
doara)

Chirii terenuri (77)
• taran totavlan situat în localitatea Sântan
drel, s=3000 mp, utilități apă gaz, canalizare, 
curent electric, preț i euro/mp, neg, tel. 
0748228728 0254^13.050. (Casa Majestic)

(mobile schimb (30)
• Deva, i- arate- etl, decomandate cu casă 
+ diferență sau cu 2 apartamente cu 2 cam. zona 
GOJDU. Tel. 0746 225 728‘ 0254 213 050. (Casa 
Majestic)
• schimb cabană cu mansardă șl teren 1000 mp, 
Costești, nr. 25 A, cu garsonieră sau apartament 
2 camere plus diferență în Deva, accept șl alte 
variante. Tel. 0723/288282.

Auto românești (36)
• urgent, Dada Super Nova, climă af noiembrie 
2002,31.000 km la bord, foarte bine întreținută, 
preț 5000 euro. Tel. 0745/772688
• vând ingent Dacia 1310 TLX, 5 viteze, culoare 
roșie, stare foarte bună preț negociabil. Tel. 
0722/212688221918

Auto străine (37)
• vând CUiMn BX19 TDX, consum 5,5 litri, af 
1988 înmatriculat, preț bun; Golf 2 neînmatri
culat pentru piese, caroserie foarte bună 600 
euro, Audi 100 înmatriculat din 1980, preț nego
ciabil. Tel. 0727/192981.

Microbuze. Dube (38)
• vând duUță Iveco Turbo Daily, af 2000, oglinzi 
electrice încălzite, cârlig de remorcă redio- 
casetofon, alarmă închidere centralizată Tel. 
0722/314123.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• aanpâr iigent convector. Tel. 0720/505771, 
0726/702489.
• vând abricM nou, arc spate IMS, trombă 
diferențial IMS. Tel. 611439.
• vând toon cu cupă tel. 0726/742952; mig 351 și 
motocositoare, tel. 0726/743274
• vând transformatoare sudură convertizor 
sudură polizoare fixe, scule tinichlgerie, tuburi 
bioxid, acetilenă oxigen industrial, mașini 
găurit, dulapuri metalice, sticlă seră, rafturi 
metalice, panouri metalice. Tel. 0742/223535.

Piese, accesorii (42)
• vând tari sudură șl tăiere oxiacetilenică 
nouă 600 ron. Tel, 0722/441428

Vând garaje (43)
• (total 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)
• caut garaj de închiriat, zonă centrală (în 
spatele Spitalului Județean Deva). Tel. 225002, 
0727/520409.

DEPOZIT
FARMACEUTIC

angajează:
- farmacist cu aviz de liberă 

.practică;
- șofer distribuitor. 

Informații la tel. 
0744/556045, 0254/235810.

(29658)

SIMM EXIM 
SRL DEVA
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170, 233.180
Fax: 224.550,

wwwjknta.ro, slmaltasmart.ro
Mobilier de apartament,

■ i Mobilier de birou, 
uși PORTA --------------------
— Tapițerii, Camere de 

tinerei
(24969)

INFORM MEDIA șlSatuMare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Hunedoara 

distribuitori de presă
Cerințe:

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

Prezintă avantaj:

e experiență in relații cu publicul;
e persoană dinamică;
e experiență In vânzări.

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

Dac& oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sărmai,
tel. 0720/400454,
E-mail: sorlna.sarmal@lnformmedia.ro

o companie puternică și în continuă dezvoltare, din 
‘ il importului, comercializării și distribuției 

de produse de larg consum și al telefoniei mobile

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

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

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

Deva. Str.
fax 1

22 Decer”:
J254.2C6

i ■. nr. 37 1 
V e-ma't;

telefon. 0254.222 999
>ffti:e-@qu3sar re

mailto:deva.hd@allianztiriac.ro
wwwjknta.ro
slmaltasmart.ro
mailto:sorlna.sarmal@lnformmedia.ro
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Mobilier și interioare (47)
• v*nd«fbtolll, friqlder mare, mobilă bucătărie, 

j i j a male, bibli«e::ă mi:ă masă me 
dulap, 4 scaune, măsuță pentru fotolii, aragaz 2 
ochiuri plus cuptor, covor persan 230/330 m, 
culoare bordo, negociabil. Tel. 218597, după ora 
21.

• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54-56, confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 130 euro, negociabil. Tel. 212272, 
073/732560.

Artă, antichități, cărți, revisit 
(55)

Pierderi (62) Decese (75)
• gMbnaai* aur. Tel. 218084

• rtkxt catorihra din fontă, tip Călan, preț nego
ciabil. Tel. 0726/216069.
• văi Mltv sufragerie, birou pentru elev, cu 
bibllotei covoare persane 330/230 m, 3/230 
m, 4 scaune taplțate, masă bucătărie, mască 
chiuvetă, nouă, albă, mobilă bucătărie albă, 
stare bună, negociabil. Tel. 0254/224891.
• vândtera«tedezafectate-3canatecusbclă2 

(bucăți. Tel. 770017.
• «M măsuță tv pe role, din aluminiu și stidă, 
700.000 l^mwă bucătărie, 300.000 lei, geamuri 

apartament, Jaluzele Interioare șl exterioare, 
galerii perdele la 200.000 lei bucata. Tel. 
0722/161644.
• vând moblă combinată, dulap-2 uși, dulap 
vitrină, canapea, masă, oglindă. Tel. 770017
• Vândmoblă stare bună, fomlr nuc, negociabil, 
recamler, masă, dulap, bibliotecă mare, 
bibliotecă mică, bucătărie 7 piese, cuier fler 
forjat, frigider. Tel. 221328,221167.
• vând o ușă și o fereastră, noi. Tel. 0254/215795.
• vând urgent canapea extensibilă 2 fotolii șl o 
măsuță preț 7 miuoane, bonus cuvertura șl 
husele. Tel. 21242, seara.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• SC virata antene de satelit digitale, 
începând cu 550 lei, 1 an garanție, 
recepționează programe romănești șl 
străine, cu abonament (Digi, Max TV, 
Focra) șl fără abonament, montajul și 
deplasarea Induse in preț. Informații: 
0723/481776 sau 0745/840474.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

i

W/

IMORM Mli.UA

Calculatoare si accesorii 
(51)

DELCRiS SERVICE SRL
TEL: 11)35 W222 
0721-3S4.991
Str. Prim ari el Nr.2<i
OR A Oii A

ACUM
SI numai ACUM

ULTRA PROMOȚII
Numai ii ic i j^asesti:

Cole mai miel pțetod
MONITOARE 15' de ki 450.000 lei
MONITOARE l/'itela 850.000 tel

Distributor computere 
second-hand 
produse noi 

F-iuail: calculatoareia rdslitik.

Materiale de construcții (53)I

I

• vând 5 mc bolțarl, piatră de construcție. Tel. 
0254215795.
• nou4-15M bucitii ?' teracotă nouă

parte a unei corporații internaționale mau-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
SInternet in vestul Austriei, In nord-eetul 

cât și in județele Bihor, Timiș, Carăș- 
unedoara și Sa tu Mare

angajează

referent publicitate
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

SC EUROCONSULT SRL ARAD
FILIALA DEVA

-societate de reorganizări și lichidări judiciare-
ANUNțĂ TOP OtHXIOM

Co s-c dispus deschiderea procedurii de reorganizare judiciara și faliment a
SC COMSfON INVEST SRL Aninoasa

Termenul pentru depunerea dedarafiilor de aeanffl la grefa Trib Hunedoara este data
de 30.09.2005, iar prima Adunare a creditorilor va avea loc la Tribundul Hunedoara, în 
data de 1210.2005, eu urm fi toc rea ordine de zi:

1. raportul administratorului judiciar și aprobarea retribuției administratorului judiciar în 
sumă de 1.500 RON, sumă ce va fi plătită din fondul unic de lichidare;
2. analiza situației pasivului debitoarei;
3. constituirea Comitetului creditorilor;
4. deschiderea procedurii falimentului;
5. mâsuri ce vor fi întreprinse în vederea continuării procedurii;
6. aprobarea retribuției lichidatorului în procent de 1 2% din încasări, iar în lipsă de încasări 
retribuția lichidatorului să se stabilească la suma de 2.000 RON, sumă ce va fi plătită din 
fondul unic de lichidare;
7. diverse.

în aonfcjmiitata cu prevederile Legii nr. 64/1995 modificată, este admisibil votul prin scrisoare, 
cu legalizarea semnăturii creditorului de către notarul public, comunicat prin orice mijloace și 
înregistrat la tribunal cu cel puțin 3 zile înainte de data fixate pentru exprimarea votului.

(29727)

• vând cârti beletristică peste 150 de volume, 
preț 20.000 lei bucata. Tel. 0254/229523.
• vâr* aot jsute sau cos la comandă 
combina frigorifică stare foarte bună prețuri 
negociabile. Tel. 0’54/2S««8.0743/139588.

Electrocasnice (56'
• var. »■>-•. frigorifică maesit, stare toarte 
bună 3 sertare la congelator, preț 6 milioane lei, 
negociabil. Tel. 213765
• vând congetator 4 sertare, mașină de spălat 
mică din plastic, centrifugă pentru rufe. Tel.
221894.
• vând congelator 5 sertare, preț 350 Ton, 
chiuvetă baie, 50 ron. Tel. 229657.
• vând Mgkfar Arctic cu congelator șl aragaz 4 
ochiuri, stare perfectă Tel. 210900,0744/611145.
• vând Mglder Arctic mic, stare foarte bună de 
funcționare, bine întreținut, 1800.000 lei, nego
ciabil. Tel. 221174.
• vând Mglder Arctic, stare foarte bună de 
funcționare. Tel. 221698.
• vând Mă frigorifică Arctic, 5 sertare, stare 
foarte bună preț 400 ron. Tel. 217689.
• vând imștoâ de cusut germană Kohler, seria 
1322661001-2505013, perfectă funcționare, 
vechime de peste 100 de ani, preț neg. Tel. 
212272,0723/732560.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând castraveți, preț minim 0.70 RON(7000 
lei/Kg). Tel. 262069.
• vând convwaH purcel albi, rasa Landras, de 
10 săptămâni, preț neg., Inf. la Peșteana. Tel. 
776478.
• vând comeniM purcei albi, rasa Landras, de 
10 săptămâni, preț negociabil. Informații 
Peșteana, tel. 776478.
• vând potd mari 80 ■ 180 kg și purcei 3 - 4 luni. 
Tel. 210-900,0744-611-145.

instrumente muzicale (60)
• vând piaiM „Ceaikovskl" cu placă bronz, 
stare foarte bună de funcționare șl aspect, preț 
negociabil. Tel. 0727/879931

Altele (6
• vând 3 apometre verificate, în stare bună de 
funcționare, preț negociabil. Tel. 219653
• vând bldctatt universală cu 18 viteze, stare 
foarte bună 1.500.000 lei, neg. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând candelabra de cristal de Boemla, 
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 030 x 030 mp, stare ireproșabilă preț 
neg. Tel. 0723/732560,212272.

——— ■ ■■■ ■ »w- -Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CLI

Anunțurile de mică pu
blicitate pentru Cuvântul 
Liber pot fi depuse in cutiile 
speciale instalate in următoa
rele puncte din Deva:

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

Anunțurile de mică 
publicitate sunt gratuite 
pentru persoanele fizice.

Matrimoniale (69)
• domn 43 de ini, fără vicii, singur, locuință 
serviciu, caut doamnă pentru prietenie sau 
căsătorie. Tel. 0721/170245.
• tânăr, 27 de ani, 190/80, economist, licențiat, 
serios și discret ofer companie doamnelor care 
se simt singure. Tel. 0723/682812.

Prestări servicii (72)
• confecționez huse pentru Logan, Solenza, 
Cielo, Opel Astra 17 DTI, Peugeot 307, Renault 
Clio, Scenic, Megan, Twingo, Golf 4 Deva, Micul 
Galas, Str. Florilor, nr. 1. Tel. 0727/756681.

în vârstă în Deva Tel.

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

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

• temă autottaSă execută toarâri de 
amenajări Interioara, tencuWL cu matart 
aMeâenUuLM0744a74341,USV2U062.

• ofer servicii de menaj și alte munci 
godpodăreștl la familii foarte serioase, pretind 
seriozitate. Tel. 218597, după ora 21.
• transport moblă electrocasnice, cu auto de 
1,21, și 17 mc, la cerere asigur șl demontarea 
acestora pentru transport Tel. 225578, 
0744/934462.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• caut al doilea loc de muncă part-time, ca 
baby-siter, operator calculator, contabilitate 
primară după ora 17. Tel. 0744/874987.

Oferte locuri de muncă (74)
• caut famate pentru îngrijire bolnavă la domi
ciliu, Informații la telefonul 219934

• angajăm șoferi distribuitori pâine șl 
produM patMrio, cu contract de munca, 
ratați la tel 215560 sau 0741/133759.

• CoMăria Avantaj-Complex Miorița Deva 
gaț vânzătoare cu experieiȘă TW. 

7M7Ă

Soția Monica, fiica, ginerele și nepotul anunță cu adâncă 
durere trecerea la cele veșnice a celui care a fost

av. Muntean Octavian
înmormântarea va avea loc în Cimitirul Reformat din 
Deva, marți, 06.09.2005, ora. 13.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Fratele Muntean Emanoil și soția anunță cu adâncă durere 
trecerea la cele veșnice a celui care a fost

av. Muntean Octavian
Dumnezeu să-l odihnească in pace.

• temă <te papotărie șl bboddi angajează 
agent de vânzări, condei do muncă șl 
salarizare atractiv». ComMi abiolvent 
gomoțla 2006. Expediat CV ta teL/fax

• angajai șoferi categoria D pentru trans
port public persoane. tntormrtB ta ssdhd 
flrmsL orate MO-HJXLTIH.025V211394 CV 

se pot depune la Cepromln camera 212,

• gropul Montero angajează penbv județul 
Hunedoara agent vânzări șl șolor 
distribuitor. CVurtte se trimit la fax 
t3N/2348U.

• lodatato cotMtcbA angajează excavata riști 
șl zidari finisori, salariul net ao00.000-10.000.000 
lei (800-1000 RON). Tel. 234448.

• SOCMflt* CO teiwitelateTă butfOftX*
cavatoriU tați la ta. 074W105L

• SC rtlptast SRL Ofăștte angaleazâ do 2 
Ingineri mecanici promoția 2003 ■ 2006 cu' 
cunoștința do operare calculator, fie 2 
persoane cu experiență In programarea 
utilajelor cu comandă numerică. Se oferă 
contract de muncă pe perioadă nedeter- 
minată șl posIbMtatoa do a tom Mrun 
medto tânăr șl dtaamia Așteptăm CV ta 
tel/tSX 0254/243109, 0744/556053 sau 
emaMlplast®rdslHLro.

• SC ACOMIN SA angațează Inginer 
mecanic, cu experiență In demonta de 
minimum 3 ani, cunoștințe de operare pc 
șl carnet de conducere (minimum cate- 
ginta BX totormrtâ la aodtal Rimol dh Deva, 
Str. Ulpta, nr. 15, teL 215294,218161,215770.

• producător șl distribuitor produse 
alimentare angajăm mantoulant pentru

Cititorii 
Cuvântul

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Informația te privește!

f I fte m te |M| te are te ehr|rh | Dac® vrei cu adevărat ca anunțul tau să fie remarcat, 
C1/11J p N I IA 7 AteTI" I încearcă variantele speciale contra cost, k V IW ta 11 I Intart I ta ■ alege ș| COMPLETEAZĂ TALONUL!

So-. "-fote comercială distribuita- de produse alimentare angajează 
pent. . cva divizie următoarele categorii de personal:

Aptitudini:
- permis de conducere cat. B, C, E;
- experiență într-un post similar;
- cunoștințe de mecanica auto;
- vârsta maximă 35 de ani.
Se oferă sdarfo motivări.

MUNCirORt/MUNCITOARE depozit pro
duse alimentare.

Persoanele interesate pat trimite CV cu fotografie la fax: 0254/219.300 sau pe adresa 
de e-mail agercam@aeva.rdsnet.ro. (29572)

- permis de conducere cat. B;

LOCURI CUfll POȘULE jTCXT PRIMA APARIȚIE ...™/»...
i • chioșcul de ziare de lângă
Comtim;

j • chioșcul de ziare din stația -X ~~~~
de autobuz Orizont - Micro 15;: i _
• chioșcul de ziare de lângă i ....?______ ;_________________
Galeriile de Altă Forma;
• diioșcul de ziare de lângă ---------- -
Alimentara Dacia; i - • ----------------------
• chioșcul do ziare intersecția j —----- —-------- -------- - -
Zamfirescu B-dul Decebal.

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

RECLAME

Mli.UA
mailto:laura.contra@informmedia.ro
mailto:agercam@aeva.rdsnet.ro
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• Kylie Minogue, care a fost diagnosticată 
cu cancer la san, a terminat ultimele'ședințe 
de chimioterapie și va trebui să aștepte dptiă 
luni pentru a afla dacă tratamentul pe care 
l-a urmat a avut succes, relatează Sky.News.

n
•Anjelica Huston va prezida jlj 
al Festivalului Internațional de. 
Sebastian, juriu din care vor rttaFH 
Veronica Forque, Enrico Lo Verso, Claude 
Miller, Lone Scherfig, Antonio Skarmeta și 
Dean Tavoularis. Festivalul Internațional de 
Film de la San Sebastian va avea loc în ’ 
perioada 15-24 septembrie.

Amenințat cu bătaia, .ca 
să-și plătească telefonai

Londra (MF) - Un britanic a primit o 
scrisoare de amenințare în care era averti
zat că, dacă nu-și plătește de urgență fac
tura telefonică, va primi o bătaie atât de 
zdravănă că va avea nevoie de spitalizare, 
relatează Sky News, în pagina electronică.

Kevin Harding (39 de ani) datora servi
ciului de telefonie 292 de lire sterline, după 
ce a vorbit cu prietena lui din Statele Unite. 
El ar fi trebuit să plătească inițial 360 de 
lire sterline dar, în urma unei înțelegeri, 
factura i s-a redus la 292 de lire sterline și 
urma să o achite în bonuri.

El a primit însă o scrisoare in care era 
amenințat cu violența dacă nu-și plătea ur
gent factura la telefon. „Dacă nu vei plăti, 
vei ajunge în spital. Poate ai impresia că 
evenimentele din 7 și 21 iulie au fost neplă
cute, dar ele sunt nimic în comparație cu 
ce ți se va întâmpla”, se arată în scrisoare.

Stradivarius 
donat statului

Londra (MF) - „Viot
ti”, una dintre cele mai 
bune viori fabricate de 
lutierul italian Stradi
varius, a fost cedată sta
tului britanic, a anunțat 
Casa de licitații Chris
tie's. Vioara va face par
te din colecțiile de in
strumente cu coarde ale 
Academiei Regale de 
Muzică, care sunt expu
se la Londra. „Viotti”, 
vioară fabricată la 1709, 
poartă numele celui mai 
renumit proprietar al 
său, Giovanni Battista 
Viotti (1753-1824), cel 
mai celebru violonist 
din perioada respectivă. 
Concertele lui Viotti i-au 
adus faimă lui Antonio 
Stradivari, „cel mai cele
bru lutier din toate tim
purile”, potrivit Chris
tie's. Ultimul Stradivar
ius vândut pe piață a 
fost achiziționat în 
schimbul sumei de 1,06 
milioane de lire sterline 
(1,56 milioane de euro) 
în luna aprilie.

[ revine 
| la film 
î W ifla.(MF) - 

i Cântăreața islandeză 
; Bjork și prietenul ei,

Matthew Barney, și- 
; au lansat primul

proiect dnematograf- 
; ic realizat împreună,

„Drawing Restraint
9", ni cadrul Festiva- 

î (ului de Film de ia

Veneția.
Filmată în Nagasaki 

i Bay, pe Un pescador 

nipon, producția 
; „Drawing Restraint 
I 9” u prezintă pe

cântăreață și pe pri- 
i etenul ei drept ființe 
i umane care se trans

formă în balene.
Initial, Bjork și Barney I 
apar îmbrăcațl în 

i costume de blană.
Bjork a compus și 

' coloana sonoră a fil

mului, pentru prima 
î oară după 2000.

Bjork a promis că nu 
va mai juca niciodată 
într-un film după ce 

i a lucrat la „Dancer în 
i the Dark", în 2000.

Nou incendiu la Paris
■ 14 morți și 15 răniți 
în cel de-al treilea 
incendiu în interval de 
zece zile.

Paris (MF) - Un incendiu 
violent care s-a declanșat In 
cursul nopții de sâmbătă spre 
duminică într-o clădire cu 18 
etaje din Paris s-a soldat cu 
14 morți și 15 răniți, potrivit 
unui bilanț provizoriu comu
nicat de pompieri.

Numeroase forțe de inter
venție și utilaje pentru stin
gerea incendiului au fost 
trimise în zona afectată: 164 
de persoane și 43 de mașini 
de stingere a focului din 21 de 
unități.

Pompierii au reușit să 
preia controlul asupra focaru
lui de incendiu cu puțin timp

Imobilul avea 18 etaje (Foto: fan)

Taifunul Talim:
Beijing (MF) - Trecerea tai

funului Talim prin estul 
Chinei a provocat cel puțin 59 
de morți, iar 27 de persoane 
au fost date dispărute, a 
relatat agenția oficială China 
Nouă, citată de AFP.

Autoritățile din provincia 
Anhui (est) anunțaseră ante
rior moartea a 31 de per
soane, 12 fiind date dispărute.

înainte de ora locală 3:00 
(4:00, ora României).

„Fumul a provocat decesul 
mai multor persoane”, a 
declarat căpitanul Gros, 
potrivit căruia „incendiul a 
fost extrem de rapid de local
izat”, dar „a provocat o mare 
cantitate de fum în toată 
clădirea, în casa scării și în 
apartamente”.

Unul după altul
Acesta este cel de-al treilea 

incendiu din Paris în interval 
de zece zile.

La 26 august, un imobil 
insalubru din Paris, locuit în 
cea mai mare parte de imi
granți africani, a luat foc, 
incendiul fiind soldat cu 
moartea a 17 persoane, dintre 
care 14 copii. Incendiul ar fi 
putut fi provocat de o mână 
criminală.

La 29 august, un alt 
incendiu, care a avut loc de 
asemenea în capitală, s-a sol
dat cu moartea a șapte per
soane originare din Coasta de 
Fildeș, dintre care patru copii.

Peste 2.000 de persoane au 
manifestat sâmbătă, la Paris, 
în semn de solidaritate eu 
persoanele care locuiesc în 
condiții nefavorabile.

59 de morți
Potrivit agenției oficiale, în 

prezent ciclonul se îndreaptă 
spre provincia Jiangxi (sud- 
est), după ce ploile torențiale 
au distrus numeroase case 
prin declanșarea unor 
alunecări de teren.

Taifunul Talim, care vineri 
a redevenit furtună tropicală, 
a provocat moartea a trei per
soane și în Taiwan.

n*.

Bilanț incert după Katrina
■ Drenarea orașului New 
Orleans va dura între o 
lună și două luni jumă
tate.

New Orleans (MF) - Drena
rea orașului american New 
Orleans (statul Louisiana), 
inundat în urma uraganului 
Katrina, va dura între 36 și 80 
de zile, a apreciat vineri un 
general american, citat de 
AFP.

„Este nevoie de 36 până la 
80 de zile pentru drenarea zo
nelor inundate din New Or
leans”, a afirmat generalul 
Robert Grear, membru al u- 
nei unități de geniu.

Responsabilul militar a pre
cizat că echipele de geniu au 
reușit să închidă una din

Pentru salvarea cetățenilor a fost chemată armata (Foto: epa)

principalele căi de acces ale 
apei dinspre lacul Pontchar- 
train spre oraș.
Pagube de 100 miliarde

Ciclonul Katrina ar fi făcut 
mai mult de 10.000 de morți

în Louisiana, a declarat vi
neri senatorul republican al 
acestui stat, David Vitter, 
care a subliniat însă că nu 
este decât o simplă presupu
nere. Autoritățile statului au 
declarat că probabil Katrina

Charles nu regretă adulterul
Londra (MF) - Prințul 

Charles nu regretă că a re
cunoscut, într-un interviu 
televizat difuzat în 1994, că o 
înșela pe prințesa Diana în 
timp ce era căsătorit cu ea, 
relatează Sunday Telegraph, 
citat de AFP.

Emisiunea „a fost realizată 
în mod admirabil, cu bun 
gust și am apreciat-o atunci 
când am văzut-o”, a declarat

prințul Charles într-o scrisoa
re adresată ziaristului Jona
than Dimbleby, autorul inter
viului.

„Am crezut că voi fi extrem 
de jenat, însă nu a fost așa!”, 
a adăugat moștenitorul Coroa
nei britanice în scrisoarea tri
misă cu două săptămâni îna
intea difuzării emisiunii 
„Charles: personajul public și 
omul”.

Dimbleby l-a întrebat pe 
prinț dacă a încercat să-i ră
mână fidel Dianei în timpul 
căsătoriei. El a răspuns: „Nor
mal”, apoi a adăugat: „Până 
ce mariajul s-a destrămat în 
mod iremediabil, am încercat 
amândoi”. Charles a recunos
cut că a comis adulter cu Ca
milla Parker Bowles, cu care 
s-a căsătorit la începutul aces
tui an

s-a soldat cu mai multe mii de 
morți. Nu există încă un bil
anț oficial al victimelor, 
multe dintre cadavre zăcând , - 
și în prezent pe străzi, în apă.

Pagubele provocate de ci
clonul Katrina, care a devas
tat statul Louisiana, dar și 
Mississippi, ar putea depăși 
100 miliarde de dolari, în 
timp ce facturile pentru soci
etățile de asigurare ar putea 
ajunge până la 30 de miliarde. 
Cel puțin jumătate din aces
te pierderi au fost provocate 
de inundațiile din New Or
leans.

Inundațiile provocate de 
Katrina sunt cele mai grave 
care au lovit vreodată Statele 
Unite, depășindu-le în am
ploare pe cele înregistrate în 
Mississipi în 1927.


