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Riscul implicării 
în politică

Lobonț s-a săturat 
să fie român

Astăzi, Cuvântul liber vă oferă gratuit cel 
mai complet supliment TV cu 16 pagini inte
gral color, detalii și poze din culisele filmelor.

ternată în Spitalul din Hațeg pentru că suferea de astm. De atunci au început marile probleme în familie. „După ce am ieșit din spital, fetița a început să facă febră mare. Am plecat cu ea la Cluj, unde am aflat ca fata este bolnavă de HIV. Când a aflat acest lucru,
cu trei zile. Motivul: începând din luna martie salariile an- gajaților sunt plătite în proporție de 50 până la 70 la sută, în plus, Hasan Awi, patronul societății Mesageria S.A. refuză să încheie un contract colectiv de muncă cu anga- jații săi.în acest context lucrătorii serviciului de mesagerie au pierdut o serie de facilități de

■ Clădirea grădiniței 
PP Nr. 1 din Hunedoa
ra a fost vândută firmei 
lui Ovidiu Tender.

Rapolt (M.T.) - Trista poveste a Cătălinei a început în urmă cu 12 ani, când a fost in-

Deva - Conflictul de muncă între angajații Mesageria S.A. și patron a izbucnit în urmă

care beneficiau înainte de privatizarea societății. Potrivit lui Ionel Țiț, liderul de sindicat la nivelul regionalei Timișoara, până la soluționarea acestui conflict angajații vor refuza să mai preia coletâria atât de la persoanele fizice cât și de la persoanele juridice.Greva afectează însă serios beneficiarii acestor servicii.
/p.5

Cursuri 
pentru agricultori

/p.5

soțul meu ne-a abandonat, nu a vrut să mai știe de noi. De atunci ne descurcăm cum ne ajută Dumnezeu”, spune cu lacrimi în ochi Lenuța Bâr- lovan, mama Cătălinei. Lenuța mai are două fete, de 6 și 11 ani, pe care le crește împreună cu actualul soț, care o

Vremea va fi frumoasă, chiar 
călduroasă

Dosare cu punctaj mai mare

ft

la-ți primarul la întrebări!Cuvântul liber vine în întâmpinarea problemelor tale și dorește ca acestea să fie aduse la cunoștința autorităților locale pen- * tru a fi rezolvate cât mai re-
CUVANJ1|1 Pec*e cu putință. Ai vreo întrebare pentru primarul localității în care trăiești? Telefonează între orele 08.00 și 10.00 la numărul 211275, scrie-ne pe adresa redacției sau trimite-ne un mail la adresa daniel.iancu@informmedia.ro. Vom cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!

Sărăcirea de 
toamnă

Deva (L.L.) - Supărare mare pe cei care s-au pornit să cumpere marfa din piețe pentru a pune murături la borcan. Tarabele sunt pline de castraveți, roșii, ardei și gogoșari, dar prețurile sunt cu adevărat prohibitive, /p.5 
âr ■■ '

Hunedoara (R.I.) - în lipsa unor restituiri „spectaculoase” la noi în județ ne mulțumim și cu vânzările, la fel de spectaculoase... Singura imitate de învățământ din județ aflată in proprietate privată este Grădinița PP Nr. 1 din Hunedoara. Spațiul a aparținut ICSH-ului de unde a trecut în proprietatea firmei lui Ovidiu Tender. Sindicatele din învățământ

ajută cât poate, chiar dacă nu sunt copiii lui. Cătălina are nevoie de însoțitor, iar acest „serviciu” îl face mama ei. Suma alocată de stat este de 2,6 milioane lei, bani pe care femeia nu i-a mai văzut de 3 luni, iar autoritățile ridică nepăsătoare din umeri, /p.3

sunt nemulțumite că nu s-a găsit o cale pentru ca grădinița să fie dată comunității locale. „Am discutat și cu fostul primar Mariș și cu actualul primar, Nicolae Schiau, pentru ca primăria să facă demersurile necesare. între timp ICSH-ul a fost vândut și, deși i-am avertizat să scoată grădinița din caietul de sarcini, ei au vândut tot. Societatea s- a cumpărat cu vreo 17 miliarde, iar după estimările noastre numai clădirea și spațiul de joacă fac peste 3 miliarde. Din păcate se pare că acum nu se mai poate face nimic”, /p.3
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• Trupele americane din Irak nu au acordat suficientă atenție produșilor radiologiei, furați sau stocați în diferite depozite, care ar putea alimenta riscurile teroriste, potrivit unui raport al Congresului.. Procesul de colectare a surselor radiologice a început abia după șase luni de la invadarea Irakului.• Forțele irakiene, susținute de trupele SUA, au ucis sau capturat, în decurs de o săptămână, 200 de suspecți la Tall Afar, oraș rebel din nordul Irakului, a anunțat armata americană.’ *

Moțiune în Cameră

Scheele ne 
avertizează

București (MF) - Jonathan Scheele, șeful Delegației Comisiei Europene la București, a atras atenția că România va avea o problemă dacă nu va face progrese suficiente în domeniul justiției până în martie-a- prilie 2006. Comisia urmează să prezinte un raport intermediar de monitorizare a situației din România în primăvara lui 2006, iar acesta ar putea include referiri la clauza de salvgardare f impusă de autoritățile europene. „Toți membrii Guvernului spun: aderarea la UE este prioritatea zero. Poate se gândesc prea intens la asta. Problema nu e dacă aderăm în 2007 sau 2008, ci dacă România, după aderare, va fi pregătită să facă față realităților europene”, a Scheele.

Mahmud AbbasI (Foto: EPA) î
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■ Deputății PSD și sena
torii PRM și-au depus 
moțiunile la adresa 
Guvernului Tăriceanu.

București (MF) - Deputății PSD au depus, ieri, la Camera Deputaților, moțiunea simplă privind „nivelul de trai al cetățenilor, ultima preocupare a guvernului Tăriceanu”.Anunțul depunerii moțiunii a fost făcut în plenul Camerei Deptuaților de, către președintele Camerei, Adrian Năstase, care a menționat că urmează să fie stabilită data dezbaterii

documentului în Cameră. Moțiunea a fost semnată de 105 deputați PSD.în textul moțiunii se precizează că, sub Guvernul Tăriceanu, România cunoaște „o adâncire dramatică a diferențierii sociale, o reducere a preocupărilor pentru bunăstarea cetățenilor șipentru reflectarea echitabilă a creșterii economice în nivelul de trai”.
Cer demisia lui FluturPRM a depus la Senat moțiunea simplă „Alianța D.A.- Dezastrul Agriculturii”, prin care se cere demiterea minis

5trului Agriculturii, Gheorghe Flutur, pentru gestionarea necorespunzătoare a problemelor din agricultura românească.Acest anunț a fost făcut, în plenul Senatului, de Gheorghe Funar, secretarul acestei formațiuni politice, care a menționat că moțiune a fost semnată de 40 de senatori. Senatorul Funar a solicitat președintelui Senatului, Nicolae Văcăroiu, să dispună inițierea procedurilor privind prezentarea, introducerea pe ordinea de zi și dezbaterea acestei moțiuni în plenul acestei

Senatcamere legislative.Potrivit regulamentului de funcționare al Senatului, moțiunea simplă trebuie să fie dezbătută în plen în cel mult șase zile din momentul în care a fost depusă.Semnatarii moțiunii soli/* tă premierului Călin Popfes- cu Tăriceanu să îl demită pe ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutur, și pentru că acesta ar fi făcut aprecieri eronate privind cantitatea producției de cereale de toamnă, cu consecințe negative asupra prețului de valorificare a cerealelor.
Criză politică în Ucraina

i Nu merge 
| laONUi <^a7a (MF) - LiderulAutorității Palestinie- J ne, Mahmud Abbas, î a renunțat la partici- i■ parea la Adunarea iJ generală a ONU din • t New York. Abbas a * i : decis să nu mai piece i 1 la New York din cau- ( 1 za degradării securi- i I tății interne, dar și ș, i pentru a se afla la i ; Gaza în momentul : : retragerii complete a i i armatei israeliene din i i Fâșia Gaza, progra- i mată pentru săptă- î ș mâna viitoare. Anun- : • țul a fost făcut după I 4 asasinarea, în noap- i I tea de marți spre : : miercuri, a generalu- ! : lui Moussa Arafat ș j consilier pentru pro-.... ; ... T * bleme militare al lui Li; Abbas, și după anun- j i țarea devansării datei î : de retragere a arma- i I tei israeliene din Fâșia : Gaza. șj

fl Viktor lușcenko a de
mis Guvernul condus de 
lulia Țimoșenko și a nu
mit un premier interimar.

Kiev (MF) - Președintele u- crainean, Viktor lușcenko, a demis, ieri, Guvernul condus de lulia Țimoșenko și l-a numit pe Iuri Ehanurov, actualul guvernator al regiune Dnieptropetrovsk, în funcția de prim-ministru interimar.Președintele ucrainean se află într-o situație dificilă, după ce alți doi membri ai administrației de la Kiev și-au a- nunțat demisia ieri, pe fondul acuzațiilor de corupție lansate de un fost consilier politic al președinției.Președintele Consiliului național de securitate, Petro Po- roșenko, fost „oligarh” și figu-

Președintele ucrainean, Viktor 
lușcenko (Foto: EPA)ră-cheie a noii puteri din U- craina, acuzat de corupție de fostul șef al administrației prezidențiale, Oleksandr Zin- cenko, și-a anunțat, ieri, demisia.Cu puțin timp înainte, vice-

premierul Mikola Tomenko își depusese și el demisia, ex- plicându-și gestul prin dorința de a protesta față de corupția care domnește în Guvern.Cu un an în urmă, în perioada în care făcea parte din opoziție, Viktor lușcenko critica regimul președintelui Leonid Kucima pentru corupția endemică dezvoltată în structurile puterii. în timpul „revoluției portocalii”, el promitea că, după ce va ajunge la putere, prioritatea sa va fi -eradicarea corupției și impunerea unor standarde morale înalte pentru clasa politică.La puțin timp după numirea premierului interimar, directorul Serviciilor de securitate ucrainene (SBU), Oleksandr Turcinov, aliat apropiat al Iuliei Țimoșenko, și-a prezentat și el demisia.

Consultări
Sofia (MF) - Bulgaria a început dezbaterile cu experții americani pe tema planificatei retrageri a trupelor din Irak, a declarat, ieri, ministrul de Externe, Ivailo Kalfin.Ministrul a explicat că între cele două părți are loc un schimb de informații, precizând că negocierile propriu-zise încă nu au început. Bulgaria lucrează încă la definitivarea atitudinii sale, a adăugat Kalfin. \Autoritățile de la Sofia au decis să își retragă, până la sfârșitul anului 2005, cei 400 de militari staționați in Irak, dar noul guvern, numit în august, intenționează ^ă grăbească operațiu-*ea.

în așteptarea victorieiCairo (MF) - Președintele Hosni Mubarak va obține probabil o confirmare categorică în funcție după alegerile prezidențiale de miercuri, însă contracandidații săi și organizațiile neguvernamentale apreciază că scrutinul a fost marcat de nereguli grave.Hosni Mubarak va obține o „victorie zdrobitoare”, declarat, ieri, unul dintre fiii președintelui egiptean, Gamal, înaintea anunțării rezultatelor oficiale.Ayman Nur, președintele micului partid liberal Al-Ghad și rivalul cel mai mediati- zat al lui Mubarak, a anunțat că va cere convocarea de noi alegeri, ca urmare a raporturilor privind cazuri de fraudă în favoarea șefului statului. Nur a precizat că urmează să depună o reclamație în acest sens la Comisia Electorală.Rezultatele vor fi anunțate cel mai târziu sâmbătă, dar victoria președintelui Hosni Mubarak, în vârstă de 77 de ani, este 
F considerată sigură, el urmând să obțină un

Concluzii 
contradictorii

Ierusalim (MF) - O analiză a raportului medical secret privind moartea lui Yasser A- rafat a dat loc unor interpretări diferite, cotidianul Haaretz numind printre cauzele posibile ale decesului otrăvirea și SIDA, în timp ce New York Times apreciază că nu există probe care să susțină vreuna dintre aceste variante.După moartea lui Arafat, la 11 noiembrie 2004, într-un spital militar din Paris, copii ale analizelor patologice au fost înmânate văduvei acestuia, Suha, și unor oficiali cu rang înalt din Autoritatea Palestiniană. Concluziile raportului simt publicate în premieră în ediția revizuită a cărții „The Seventh War”, care va fi publicată în Israel săptămâna viitoare. In marș Militanți palestinieni în timpul unui marș desfășurat ieri pe străzile taberei de refugiați din Rafah, sudul Fâșiei Gaza. (Foto: epa)

Eliberați în urma unui raid
al cincilea mandat de șase ani la conducerea țării.

Președintele egiptean Hosni Mubarak (Foto: epa)

Bagdad (MF) - Raidul armat în urma căruia a fost eliberat ostaticul american Roy Hallu- ms și însoțitorul său irakian, sechestrați într-o fermă situată la sud de Bagdad, a fost organizat în mai puțin de trei ore, a declarat un purtător de cuvânt al armatei americane, relatează AFP.„Operațiunea a fost planificată și executată în mai puțin de trei ore”, a declarat locote- nent-colonelul Steve Boylan, adăugând că forțele de intervenție au arestat și un suspect la ferma situată la 25 de kilometri sud de Bagdad.Roy Hallums, răpit la 1 noiembrie la Bagdad, este unul

dintre ostaticii cu cea mai îndelungată perioadă de detenție. El este cel de-al doilea ostatic eliberat în Irak în urma unui raid armat, după australianul Douglas Wood, eliberat de forțele irakiene după 47 de zile de captivitate.Familia lui Roy Hallum și-a anunțat bucuria la aflarea veștii eliberării acestuia. „Am așteptat foarte mult acestă zi”, a declarat fiica sa, Carrie Cooper, în vârstă de 29 de ani, care locuiește la Westminster (în sudul Los Angele- sului), precizând că tatăl său a informat-o personal asupra eliberării sale, telefonându-i din capitala irakiană.

Morți și răniți în atentatBasra (MF) - Cel puțin zece persoane au fost ucise și alte 26 rănite, miercuri seară, într-un atentat comis în fața unui restaurant din orașul Basra, situat în sudul Irakului, au anunțat surse medicale.„Au fost înregistrați zece morți și 16 răniți”, a declarat un angajat al spitalului general din Basra, în timp ce spitalul Sadr a a- nunțat că a internat zece răniți, dintre care unii în stare gravă.„O mașină-capcană a explodat în fața unui restau

rant frecventat de polițiști, în jurul orei locale 21.00 (20.00, ora României), provocând moartea a cel puțin nouă persoane și rănirea altor patru”, anunțase, inițial, un ofițer de poliție.Restaurantul Sayed, situat în cartierul Jamiaat din vestul orașului, este frecventat în special de polițiști.Poliția nu a fost în măsură să precizeze dacă toate victimele erau membri ale forțelor de ordine, dar^ a declarat că mașina uti- - lizată în atac era un taxi. 1
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că vine sidoasa!"• Studiu de impact. Compania Roșia Montană Gold Corporation va depune, în primul trimestru al anului viitor, studiul de impact asupra mediului pentru proiectul de exploatare a zăcământului aurifer de la Roșia Montană, documentul fiind un pas important în obținerea autorizațiilor de construcție a minei. (C.P.)

Alegeri cu final 
anunțat
Daniel I. Iamcu_________
daniel.iancuelRfonninedia.roPNL Deva e în fierbere molcomă, căci și- a zis că ar cam fi timpul să pună de-o competiție internă. Cei vreo opt sute de liberali, câți se vorbește că numără organizația (nu știm dacă au toți și cotizația plătită la zi) se vor aduna la ceas de taină, în zi de sâmbătă, să-și aleagă capul și fruntea. Mai precis, Biroul Permanent și președintele. Lucrurile nu sunt tocmai așa cruciale cum se arată a fi, căci finalul se cam cunoaște.însă problema cu democrația din ziua de azi e că nu poți fi președinte pe viață... fără a fi ales măcar din când în când!

■ Cătălina are câteva 
prietene cu care se 
joacă, ceilalți copii îi 
aruncă vorbe de ocară.
MlHAELA TăMAȘ 

mihaeta.tamas0infomimedta.ro

Rapolt - Lenuța și cele trei fete s-au mutat în Rapolt, unde femeia s-a recăsătorit. Aici, a anunțat medicul din comună, profesorii și directorul școlii unde învață Cătălina, inclusiv primarul, că fetița e bolnavă de SIDA. „Le- am explicat tuturor despre ce este vorba, dar s-au purtat foarte urât cu mine. De trei luni nu am mai văzut nici un leu și nu am reușit să merg cu fata la control la Timișoara pentru că nu am avut bani. De 6 luni fata nu a mai fost

Astfel că Florin Oancea, actualul vicepri- mar al tuturor devenilor și lider doar al devenilor liberali (cum ar veni, un fel de Tăriceanu la putere mai mică) și-a depus din nou candidatura. Competiția pare destul de strânsă în lejeritatea ei: un singur candidat, da' bun! Deocamdată aleargă singur pe culoarul prezidențial, deci n-are cum să se situeze în afara podiumului. Și nici nu se întrevăd contracandidați serioși,Privită dintr-un unghi ascuțit de vedere, chestiunea e deja rezolvată. Mai rămâne doar amănuntul alegerilor propriu-zise. Și bineînțeles după euforiaKictoriei locația unde se va consuma masa și dansul...

Hoțul și paznicul 
„pe-o mână"

Deva (M.T.) - Doi bărbați din Aninoasa sunt cercetați pentru furt și distrugere a unui tambur funie oțel, furt comis din incinta unității miniere din localitate. loan M., de 40 ani în complicitate cu N.I., de 48 ani, agent de pază la E.M. Aninoasa, au tăiat un tambur funie oțel, care se afla lângă Punctul de Control-Acces în unitate, cantitatea sustrasă fiind de 275 kilograme și în valoare de 889 RON, pe care au transportat-o și valorificat-o la un centru de colectare a fierului vechi, cu o căruță. 

la control, iar în mod normal trebuie să merg cu ea la medic la un interval de 3 luni. Simt că nu mai pot, nu am reușit să le cumpăr fetelor nimic pentru școală. De foarte multe ori fetele mai mici spun că o iubesc mai mult pe Cătălina, pentru că ei îi cumpăr tot timpul ce-și dorește. Am încercat să le explic că le iubesc la fel de mult pe toate, doar că ea este bolnavă și are nevoie de mai multă afecțiune”, povestește mama fetelor.
Inundațiile au luat banii?în comună mai sunt 10 persoane, asistenți ai bolnavilor cu handicap, care nu au primit acești bani. Disperați oamenii au mers și la Prefectură, unde li s-a spus că au fost inudații și nu mai sunt

Salvați de statistici?
Hunedoara (R.I.) - O dată cu trecerea Grădiniței Nr. 1 din Hunedoara în proprietatea unei firme private nu se știe cât va mai găzdui imobilul activități didactice. Primarul Hunedoarei Nicolae Schiau spune că „atunci când am venit eu la primărie grădinița era scoasă la vânzare, apăruse în caietul de sarcini. Dar știu că primăria a făcut demersuri către ICSH; s-a lovit însă de refuzul acestora. Pentru ca totuși cei de

Cătălina n-a mai fost la control de trei lunifonduri. „Avem noroc că în grădină sunt fructe și nu trebuie să dăm banii pe ele, pentru că fata are nevoie de multe vitamine și o alimentație sănătoasă. Nu vreau să mă gândesc nici o clipă că 

acolo să nu fie dați afară, și ținând cont de drama cadrelor didactice și a copiilor, am convenit să preluăm această construcție prin contract de închiriere, acum vreo 8 luni. Acesta a fost încheiat pe o perioadă de un an cu posibilitate de prelungire. E adevărat că poate fi reziliat oricând și deocamdată nu avem un alt spațiu pe care să-l punem la dispoziția lor”. Noroc că statisticile indică o rată tot mai scăzută a natalității... 

într-o bună zi nu o s-o măi am lângă mine și încerc să fac tot ce-mi stă în putere. Chiar dacă este bolnavă, Cătălina compune poezii și învață foarte bine”, afirmă Lenuța.
Cu pușca sub pat

Deva (M.T.) - în urma unui control, polițiștii de la Arme, Explozivi și Substanțe Toxice, au constatat că Petru C., din Lăpugiu de Sus, membru vânător și posesor permis armă, nu avea la domiciliu arma de vânătoare cu care era înregistrat în evidență poliției. Bărbatul a spus că i- a dat-o fiului său, Romi C.j pentru a o repara. Polițiștii au găsit arma, încărcată cu două cartușe, sub un pat: Tânărul este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, iar tatăl său, sancționat cu 2.000 RON, pentru neasigurareă securității muniției.
Abonamentul la "Cuvântul 
liber" ține cu tine!

Deva (Redacția) - De ce e avantajos abonamentul la CL? Economie. Abonamentul estecea mai ieftină metodă de a intra în po-
Mu» sesia ziarului. Pentru doar 6,9 lei pe lună primiți acasă prompt unica ofertă din județ cu șaseediții de ziar pe săptămână. în plus, unabonament de 3, 6, sau 12 luni aduce cu elun discount progresiv. Cumperi mult cu bani puțini! Abonamentul la Cuvântul liber! îl poți plăti și din bursă sau pensie !

în juțlsL—__ ________
DN 7 Deva - Spini - Orăștie

In Deva aparatele radar vor fl amplasate pe 8-dul Dece- 
bal - Str. Mlhai Eminescu - Str. Horea

începe înscrierea în 
Registrul Fermelor

Deva (L.L.) - Programul de înscriere în Registrul Fermelor și de identificare a parcelelor agricole, va demara săptămâna viitoare în toate localitățile rurale hune- dorene. Din 2007, toate subvențiile vor fi atribuite în primul rând exploatațiilor agricole cuprinse în Registru. Acțiunea de înscriere în Registrul Fermelor și de identificare a parcelelor agricole va fi urmată de înființarea exploatațiilor agricole cu suprafețe de minimum 1 ha. Pentru înființarea exploatațiilor agricole este necesar ca fiecare parcelă componentă să nu fie mai mică de 30 de ari. Specialiștii din cadrul Direcției pentru Agricultură și Dez

voltare Rurală Hunedoara, Oficiului de Consultanță Agricolă și Agenției pentru Plăți și Intervenții în Agricultură vor fi instruiți în cursul săptămânii viitoare și repartizați pe localități pentru pregătirea, informarea și completarea cererilor de către producătorii agricoli.

Subvenții pentru agricultură

ARTICOL PUBLICITAR

NOI OPORTUNITĂȚI PENTRU MANAGERII 
DE SPAȚII DE DEPOZITARE

TOPTECH vine în întâmpinarea nevoilor ma
nagerilor de spații de depozitare prin introduc
erea în gama de produse comercializate noul Star 
- System - sistemul pentru gestiune fizkă.în timp 
real. Acest sistem e proiectat pentru îmbu
nătățirea metodelor de menținere a evidenței, 
intrărilor / ieșirilor din gestiune și, nu în ultimul 
rând, pentru creșterea operativității presonalului 
care lucrează în domeniu. Star System este con
ceput să rezolve, intr-un mod foarte profesio
nal, aplicațiile cele mai obișnuite de colectare de 
date (de ex. cod_bare + cantitate) și scurte.trans
feruri de date (de ex. preț + descriere + locație 
etc.) Principalul beneficiu al Star System este ast
fel eficientizarea activității și creșterea controlu
lui, la un excelent raport calitate / preț. Reușește 
acest lucru deoarece este cel mai performant sis
tem de achiziție / comunicare de date on-line în 
banda îngustă. Având integrată componenta 
Stargate, sistemul asigură roaming interactiv, per
mite conectarea a până la 2000 de echipamente 
protabile, cu 255 echipamente active în simul
tan, și permite atât utilizarea terminalelor porta
bile cât și a cititoarelor cod bare.

Stargate, componentă fundamentală a sis
temului, este o stație radio de bandă îngustă 
care, conectată la sistemul informatic, creează o 
rețea wireless, în care se transmit date între mai 
multe dispozitive și un PC standard, cu rol de 
Gateway. Se creează astfel o rețea wireless în 
care utilizatorii de echipamente pot comunica 
simultan, către centru. Informațiile preluate, iar 
comunicația dintre Stargate și PC are loc pnntr- 
un protocol apt să evite orice fel de interfe

rențe și coliziuni. Una din cele mai importantă 
calități ale sistemului e scalabilitatea - pentru a 
se extinde acoperirea radio, sau pentru depășirea 
limitelor fizice date de ziduri de beton' armatj 
ecranări sau rafturi metalice, se realizează mal 
multe celule de comunicații. Astfel, sd 
exploatează capacitatea de roaming activ a noiloi* 
stații de bază RF conectate RS4S5.

Stargate comunică radio în banda liberă 
433 Mhz, pentru care nu e necesară dețlnerei 
unei licențe. Stargate nu efectuează polling con|rM 
tinuu, ci este activată de fiecare dată când ur^. 
terminal RF îi trimite o secvență de date. Astfel,. ’. 
linia radio este de fiecare dată liberă când dis
pozitivele RF nu transmit.

Pentru implementarea sistemului Star Sys
tem, TOPTECH oferă clienților săi, de aseme
nea, Star link - o unealtă software profesională 
datorită căreia sunt foarte ușor de Integrat datele 
într-o foaie de calcul tabelar Excel sau într-o bază 
de date Access.

Din același sistem fac parte integrantă și alte 
produse cum ar fi: Radio Pdcket Laser Terminal, 
Radio Hand Held Laser Terminal, Pistol CCD Wire
less, scanerul industrial, receptorul și trans- 
mițătorul radio în card PCMCIA Type III, acce
soriile pentru conectarea în medii industriale a 
mai multor StarGate sau pentru conectarea în 
rețeaua Star a altor dispozitive seriale.

Star System e disponibil în Deva prirf ■. 
TOPTECH, Piața Victoriei, nr. L

TOPTECH vă stă la dispoziție, de asemenea, 
cu detalii și informații suplimentare privind acest 
sistem complex.

A ÎNCEPE CONSTRUCȚIA PRIMULUI 
CARTIER REZIDENȚIAL DIN DEVA!

/
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vineri, 9 septembrie 2005 COTIDIAN /«

1828 - S-a născut scriitorul rus Lev 
Nikolaevici Tolstoi, important ro
mancier a literaturii universale ("Anna 
Karenina", "Război și pace") (m. 20 
noiembrie 1910)
1898 - A încetat din viață Stepbane 
Mallarme. poet și eseist francez

("Herodiada", "După-amiaza unui faun”) (n. 18 martie 
1842).
1901 - A încetat din viață pictorul și litografistul Henri de 
Toulouse-Lautrec (n. 24 noiembrie 1864)
1908 - S-a născut scriitorul Cesare Pavese (jurnalul "Mese
ria de a trăi") (m. 27 august 1950)
1953 - S-a născut actrița Marioara Sterian (Teatrul „Ion 
Creangă") (filmografie: „Fata Morgana", „Pe malul stâng 
al Dunării albastre")
1978 - S-a născut Gina Gogean, gimnastă, în prezent, 
președinta Federației Naționale de Fitness

Calendar religios
9 septembrie - Sfinții și Drepții Părinți 

Ioachim și Ana; Sf. Mc. Severian

Deva (S.B.) - Prăznuim în această zi pe sfinții Ioachim și Ana, ca unii prin intermediul cărora noi toți am aflat Mântuirea, pentru nașterea Preasfintei Stăpânei Doamnei noastre de Dumnezeu Născătoarea. Săvârșirea acestui sobor se serbează la 25 ale lui iulie. Tot astăzi este pomenit Sfântul Mucenic Severian, care a plecat dintre cei vii legându- i-se de picioare bolovani de piatră și apoi spânzurat pe zid. Acest sfânt a trăit în zilele lui Liciniu împăratul Sevastiei, și făcea parte dintre senatori. A fost descoperit creștin, pentru că îndemnase și pe cei patruzeci de mucenici spre nevoința muceniciei.
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21 mart.-20 apr.Reușiți să câștigați bani și timp în favoarea viitoarelor dvsobligații de familie. Responsabilitățile de astăzi vi le vețiîndeplini la timp. Nu fiți risipitori...
21 apr.-20 maiSunteți confuz. înțelegeți greșit sfaturile. Vă recomandăm să încercați o concentrare mai bună. Dacă vreți să faceți achiziții valoroase consultați-vă partenerul de viață. Succes!
Ați rupt relația cu un prieten vechi și acum vă pare râu. Treceți peste orgoliu și reparați greșeala I Faceți vizite la părinți.
21 iun.-20 Iul.Cine ajunge la destinație fără întârziere câștigă încrederea șefilor. Dialogați, spuneți-vă punctul de vedere.
21 iul.-20 aug.La ordinea zilei sunt treburile mai vechi rămase neterminate. Cereți sfatul celor din familie: le va face plăcere șl pentru dvs. va fi foarte util.
21 aug.-20 sept.Intrați cu foarte mare ușurință în conflict cu partenerul de viață. Abilitatea, creativitatea și diplomația vă vor scoate din impas.
21 sept.-20 oct.Veți enerva câteva persoane cu logica și calmul uvs. Va trebui să aveți grijă să vă disciplinați maniera de lucru.
21 oct.-20 nov.Vă preocupă o sumă de bani, o recompensă. Cu încredere, cu insistențe problema se poate rezolva.
21 nov.-20 dec.Sunteți prea puțin dispus să faceți mișcare, forma fizică fiindu-vă ultima dintre preocupări în această zi pe care o veți petrece într-un "Dole® far niente".
21 dec.-20 lan.

V

A

UTILITĂȚI
Energie electrică____________ __________________
Nu sunt programate întrerupeu in furnizarea energiei 
electrice în Deva.

Gaz metan _______ ,______ _______
Nu se întrerupe furnizarea gazului metan îrî Deva.

Apă ________ ____________________
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

Soluția integramei din numărul 

precedent: P-B-O-C- 

PACURARIT - SALA - NOU - SU

SURA - BR - NUC - PLAC - AER
X .

- STANA - P - ITE - PIN - AP - 

AIST - A - AMU - CEP - USI - BO 

-AS - TOLERANT - MORAR - Rl

- B - LITRE - ȚARC

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225

Se petrec evenimente neașteptate, cărora le veți face față cu bine și care vă vor solicita doar fizic "căci azi sunteți un veritabil "profesionist".
21 ian.-20 febr.

Dispecerat Electrica_______ 929
Dispecerat gaz 227091
Informații £FR ■ . 212725 
Urgențe_________ 112
Pompieri _________ 981
Jandarmerie_________ 956
Poliție______________________955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

Scăpațl astăzi cu bine dintr-o situație destul de neplăcută și simțiți nevoia de a sărbători evenimentul într-un loc plin de antren și. veselie.
21 febr.-20 mart.Tentația de a cheltui Danii pe mărunțișuri sau de a face datorii exagerate este extrem de mare. Străduiți-vă să faceți economii.

7:00 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

7:15 Televiziunea, o lume 
nebună

7:45 Euro-Dispecer
8:00 Portul
0 miracolelor

9:00 Sănătate 
pentru toți

930 Teleshopping 
10:00 în deșert nu ești nido- 
a dată singuri (aventuri, 

SUA, 1993) 
12:10 Festivalul Cântecului 

Popular Mamaia 2005 
(r) 

13:05 Doctor Becker 
13:35 Desene animate 
14:00 Jurnalul TVR Sport 

Meteo 
14:30 Teleshopping 
15:00 Tribuna 

partidelor 
parlamentare 

1530 România politică 
16®) Debut 50 plus (r) 
17:00 Expediție In necunoscut 

(reluare) 
1735 Interes general 
19:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

20:00 Neveste disperate 
22:00 Jeremiah 
23®) Jurnalul TVR Sport.

Meteo
2330 Agenda Festivalului 

și Concursului 
Internațional „George 
Enescu" (r) 

23(45 Hai să vtxbim...cu 
Danal

0:15 Duminică blestemată 
f ă (dramă, Marea Britanie, 

1971) Cu: Glenda Jack- 
son, Peter Finch, Murray 
Head, Peggy Ashcroft, 
Tony Britton, Maurice 
Denham. 
Un menaj în trei foarte 
special. Este vorba 
despre un tânăr decora
tor iubit în același timp 
de un bărbat și o 
femeie. Ea e o 
funcționară divorțată 

2:15 Stele... de 5 stele 
3:10 Jurnalul TVR Sport 

Meteo (r)

7:00 Știrile PRO TV Ce se- 
ntâmplă, doctore ?

9:15 Tânăr și neliniștit. Cu: 
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

10:15 Destine răscumpărate 
11:15 Tu ești, tu câștigi I 
12:15 Zâmbete într-o pastilă 
13:00 Știrile PRO IV 
13:45 Zâmbete într-o pastilă 
14:15 Mihai Viteazul (istoric,

Scoprod., 1970) Cu: 
Ioana Bulca, llarion 
Ciobanu, Ion Besoiu, 
Mircea Albulescu. Fil
mul relevă personali
tatea domnitorului 
Mihai, aptitudinile sale 
deosebite de condu
cător de oști, perseve
rența nobilă de a lupta 
pentru idealul Unirii. 

16:00 Tânăr și neliniștit Cu:
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

17®) Știrile PRO TV 
1 TAS Tu ești, tu câștigi! 
18:55 Știrile Sportive 
19:00 Știrile PRO TV Sport

20(30 Matrix (SF, SUA, 1999)
«Cu: Keanu Reeve, Lau

rence Fishburne, Carrie- 
Anne Moss, Hugo Wea
ving. Keanu Reeves 
joacă rolul lui Neo, un 
hacker care își duce 
viața de zi cu zi ca 
funcționar al unei mari 
companii. încercând să 
afle ce este „The Ma
trix", un termen pe ca
re îl întâlnește tot mai 
des în călătoriile sale 
cibernetice, Neo face 
cunoștință cu Morpheus 
(Laurence Fishbume), 
un soi de haiduc al erei 
informațiilor.

2330 Sărutul de noapte
-1 bună (thriller, SUA, 

1994)
«Destine
0 răscumpărate (s, r) 

230 Zâmbete 
tritr-o pastilă 
(reluare)

7®) Obervator Sport Cu: 
Sanda Nicola Cele mai 
proaspete știri din țară 
și de peste hotare 
numai la Observator 

8:00 în gura presei 
(reluare)

9:00 Anastasia
0 (reluare)

: 10:00 Comedia animalelor 
10:30 Concurs interactiv 
12:00 Dădaca 
13:00 Observator Cele mai 

proaspete știri din țară 
și de peste hotare 
numai la Observator 

13:45 Pe urmele
Hfurtunii (acțiune, SUA, 

1998, r)
16®) Observator Cele mai 

proaspete știri din țară 
și de peste hotare 
numai la Observator 

16:45 Anastasia 
1745 9595 - te irivață ce să 

fad
, 18:50 Sport 

19:00 Observator Cele mai 
proaspete știri din țară 
și de peste hotare 
numai la Observator

2030 Sport Ștou
Divertiament 

2130 Armura divină 2
13 (acțiune, Hong Kong, 

1990) 
2330 Dansul morții (thriller,

13SUA, 2004) Cu: Joanna 
Pacula, Langley Kirk
wood, Richard Grieco, 
Russel Savadier. Pentru 
Simon Storm, șeful unei 
agenții de publicitate de 
succes - Brain Storm, 
începe coșmarul din 
ziua în care angajează 
un detectiv particular, 
Frank Strathman, ca să 
vadă dacă soția îl 
înșală.

130 Concurs 
interactiv

230 Observator (r)
330 Sport Ștou (r)
430 Comedia animalelor (r) 
530 Dădaca (r)
630 9595 ■ te învață ce să 

fad (r)

t «i»?*

6:00 Ultimul luptător stelar 
a (SF, SUA, 1984) Cu: Kay 

E. Kuter
7:40 Fast Food (Comedie, 
Q Australia, 2003) Cu: 

Vince Colosimo 
9:10 Ai vrea tul (Comedie, 
a SUA, 2003) Cu: A. J. 

Trauth, Spencer Breslin 
1035 Pe platourile de filmare 
0 Episodul 36 

11.-05 Fără lacrimi (Dramă, 
0 Irlanda, 2002) Cu: Tina 

Kellegher
12:45 Bibliotecara si fermierul 
0 (Romantic, Suedia, 

2002)
1420 Anthony Minghella vs. 

Cold Mountain
• 1435 Nătărăii (Comedie, 
! Q Australia, 2005) Cu: 

Nathan Philips, Angus 
Sampson, Rachel Hun
ter, William Mdnnes, 
Madeleine West 

16(00 Zei și generali (Acțiune, 
Q SUA, 2003) Cu: Robert 

Duvall, Jeff Daniels, 
Mira Sorvino

19:30 Cinema, dnema, dne- 
0 ma Episodul 37

20:00 Amor cu fiica șefului
; j meu (Comedie, SUA, 

2003) Cu: Ashton 
Kutcher, Tara Reid, Jef
frey Tambor, Andy 

i Richten, Michael Mad
sen, Jon Abrahams. Ce 
poate fi mai rău decât 
să lucrezi pentru un șef 
de coșmar? Poate doar 
să te îndrăgostești de 
irezistibila fiică a 
aceluiași patron 

2130 Adio, „Totul despre 
0sex"l Ep. 1 

22:00 Totul despre sex Ep.
075: La BursĂ 

2230 Totul despre sex Ep.
0 76: Marile speranțe 

23:00 Totul despre sex Ep.
0 77: Cadoul perfect 

2330 Totul despre sex Ep.
0 78: Vorbe în vânt

0:00 Totul despre sex Ep 79: 
0 Relații

030 Totul despre sex
0Ep8O

07®) Sărută-mă, prostule! (s) 
08.-00 Teleshopping 0835 Ce- 
Zar și Tipar 09®) Rebelii (s, r) 
10:00 întoarcerea în Paradis (s) 
1130 Cinci minute de cultură 
11:45 Pasiuni (s) 1235 EURO 
Dispecer12:4O Verdict: crimă! 
(s) 13:30 Teleshopping 14:00 
Desene animate 1430 încurcă
turile lui Zack (s) 15:00 împre
ună în Europa 16®) Călătorii 

' de suflet (d) 1630 Sabrina (s)
17:00 Rebelii (s) 17:55 Euro- 
Dispecer 18:00 Cavalerii tem
plieri (d) 1830 Auto Club 19:00 
Soția lui Lorenzo (s) 20:00 Dra
gul de Raymond (s) 2030 Ver
dict: crimă! (s) 21:30 Jurnalul 
TVR 22:00 Jurnalul Euronews 
22:15 Oamenii iernii (dramă, 

i SUA, 1989) 00:10 Poduri peste 
ape seci (s) 01®) Bugetul meu 
(r) 01:30 Dragul de Raymond 
(s, r) 02:00 Schimbul (SUA)

06:00 Apropo TV 09®) Rondul 
de dimineață 10:00 Teleshop
ping 10:15 Icstrim Tivi 10:35 
ProMotor (r) 11®) întoarcerea 
la Howards (f, r) 13®) Suror
ile (s, r) 14:00 Uriașul Harry (s) 
1445 Teleshopping 1500 Monk 
(s) 1700 Regina din sud (dra
mă, SUA, 1995) 1900 Surorile 
(s) 2000 Corupți de libertate (s) 
22:00 Totul despre mama mea 
(dramă, coprod., 1999) 00:15 
Corupți de libertate

1300 Ora de știri 1400 Mag
azine teritoriale 1500 Imagini 
de viață (s) 1540 Vară aven
turoasă (s) 16:30 12+ 17:05 
Piaza (s) 17:35 încântare (s) 
1830 Știri 1835 Știri econom
ice 1845 Știri regionale 1900 
Povești 1940 Hotelul inimilor 
(s) 20:30 Știri, meteo, sport 
21:05 Familia Thibault. Cu: 
Jean Yanne, Jean-Pierre Lorit 
21:45 Momente vesele cu 
Kabos Gyula 2205 Tanti Roza 
rezolvă (Ungaria). 23:00 Vineri 
seara 2330 Casa culturii

0700 Teleshopping 0730 Pet 
Show (r) 07:55 Sport cu Floren
tina 0805 Teleshopping 0835 
Dragoste și putere (s) 09:25 
Sunset Beach (s) 1030 Oamenii 
vorbesc (r) 11:30 Tele RON 
1235 Teleshopping 1300 Sun
set Beach (s, r) 1400 Teleshop
ping 14:30 Garito 1530 Dra
goste și putere (s) 16:55 Gari
to (s) 1730 Trăsniți în NATO 
18:00 Focus 19:00 Guinness 
2000 Nevastă la pachet (come
die, coprod., 2001 )Cu: Nicole 
Kidman 22:00 Trăsniți în NATO 
22:30 Focus Plus 23:15 Da sau 
nu (r) 0000 în slujba legii (s)

07:00 Programul de știri N24 
10:00 Teleshopping 11:00 
Naționala de bere. Batalionul 
distracționar (r) 1200 Teleshop
ping 13:00 Ochi negri (s, r) 
14:30 Detectivi în Paradis (s) 
15:30 Ruth Rendell (s) 1630 
Ochi negri (s) 1730 Pariul N24 
18:00 Echipa de investigații 
1830 24 de ore la Național TV 
19:45 Tara Iu' Papură Vouă 
2000 Meci din Divizia A 2200 
Scaiy Movie 2 (comedie, SUA, 
2001) în 2000 , Scary Movie 
devenise unul dintre cele mai 
îndrăznețe și de succes filme ale 
anului. 00:00 Naționalul la 00

07:00 Ajută-te singuri (maga
zin) 07:25 Bună dimineața, 
Ungaria! 07:55 Mokka (maga
zin) 10:00 Sodă - joc telefonic 
11:00 Teleshop 12:20 Salome 
(SUA) 13:10 Joc 14:10 Războiul 
cavalerilor (SUA) 16:20 Cărările 
iubirii (Mexic) 16:50 Anita 
(SUA) 17:25 Monk (Anglia) 

i 18:25 Al șaptelea cer (SUA)
1930 Știri, meteo 20®) La bine 
și la rău (Ungaria) 2030 Activ 
(magazin) 21:10 Nero (istoric, 
Italia/Spania/Ariglia, 2004). Cu: 
Hans Matheson, James Bentley, 
Laura Morante, Rike Schmid, 
Simon Andreu 00:45 Bună 
seara, Ungaria!

08:15 Culoarea păcatului (s, r) 
09:15 Mama vitregă (s, r) 10:10 

. Anita (s, r) 12:15 Amazoana (s) 
13:15 Valentina, grăsuța mea 
frumoasă (s) 14:15 Legături de 
familie (s) 1530 Micuțul Fri- 
jolito (s) 17:30 Poveștiri ade
vărate - Emisiune cu povești 
reale despre viață 18:05 Vre
mea de Acasă 18:10 Inocență j 
furată (s) 19®) Pariul iubirii (s) 
20:00 Mama vitregă (s) 21:00 ? 

Culoarea păcatului (s) 22:00 
Anita (s) 00®) Legături de fam
ilie (s) Cu: Vera Fischer, Tony 
Ramos, Jose Mayer, Alexandre 
Borges, Ana Carbatti.

07:00 Viața dimineața 09:00 
Verissimo 10®) Lumea cărților 
10:15 Euromaxx (r) 11:15 
Euroblitz 12:15 Calendar ecu
menic 13:05 Euromaxx 13:55 
Fan X 13:50 Jet Set 14:00 
Teleshopping 1430 Mapa- | 
mond creștin 15®) Teleshop
ping 15:50 Calea, adevărul și 
viața (r) 17:00 Vis de vacanță 
1730 Pasul Fortunei 19®) Știr
ile Bl TV 1920 Charlie 
Lawrence, un haios pe dos (s) 
20:00 Wall Street (dramă, 
SUA, 1987) 22®) Trenul vieții 
23:45 Ediția de noapte 00:00

• Wall Street (dramă, SUA, 1987)

REALITATEA
13:45 45 de ani de la comu
nism 14:00 Realitatea de la 
14:00 15®) Realitatea de la 
15:00 15:15 Realitatea med
icală 16:00 Realitatea de la 
16:001645 Filiere 17®) Real- î 
itatea de la 17:00 17:15 Reali
tatea media 18:00 Realitatea 
de la 18:00 18:30 Oamenii 
realității 19®) Realitatea de la 
1919:15 Realitatea zilei 20®) 
Realitatea de la 20:00 20:15

- Proiect România 21:00 Reali- ; 
tatea de la 21:00 2145 Cifrele ș 
realității 22®) Realitatea de la 
22 23:00 Realitatea de la 23 
23:15 45 de ani de comunism

06.30-07.00 Observator - r 
Deva (r)

1630-1645 Știri locale

ONE TV DEVA
0830-10.00 Reluarea emisi

unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

12.15 La început a fost 
cuvântul (II) (dramĂ, 
SUA, 2000)

14.00 Fiicele lui McLeod (s)
1445 Despărțirea de casă 

(dramă, SUA, 1987)
1630 Un soț de împrumut 

(I)
18.15 Cu inima deschisă (f) 
20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Dragostea învinge

totul (dramă, SUA, 
2004)

22.45 Jordan (s)
2345 Risc asumat (thriller, 

SUA, 2001)

1430 Drumul spre Berlin 
alAturi de Al Mur-
ray.Beriin

15.00 Inginerie la superlativ. 
Automobilul de curse

1530 Inginerie la superlativ. 
Avionul de vânătoare

16.00 Queen Mary 2. Partea 
a doua

17.00 Curse. Mașinării din 
infem L

18.00 Ghid. Condiții meteo >' 
extreme

19.00 Motoare masive. 
Ambarcațiuni

1930 Motoare masive. 
Camioane

20.00 VânĂtorii de mituri. 
Detectorul de radar

21.00 Rivali. Stallone versus 
Schwarzenegger

2130 Rivali. Proust versus 
Senna
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2r_l J 4 4 1J4'J44^ J'4 4'4 4 4 3 3^3'3 4'44444443 "3 444444'4 '3 4^ J 4 4 Privatizare cu cântec la CFR• Delegații peste hotare. CL Hunedoara a aprobat participarea a două delegații la manifestări din afara țării, la Universitatea Europeană de vară 2005 „Conceperea orașului și a mobilității urbane Clermont-Ferrand", până în 21.09, și la Festivitatea de acordare a „Premiului Internațional de solidaritate alpină", între 20 și 26.09. (S.B.)< • Control. Consiliul Concurenței a declanșat 
4 o investigație pe piața produselor petroliere din România, după majorările repetate ale prețurilor la carburanți. Acțiunea este declanșată din oficiu ca urmare a comportamentului procesatorilor și distribuitorilor pe piața de retail a carburanților. (C.P.)

vineri, 2 septembrie 1" Patru persoane --------------- --------------- ■' au fost „trăsnite" de fulgere, în satul Zdrapți, comuna Crișcior. Cei patru au scăpat cu viață, rămânând cu o experiență traumatizantă. - Sătenii din Toplița Mureșului sunt disperați din cauza mistreților care le-au distrus culturile.I sâmbăta, 3 septembrie I - Liderii ceferiștilor L ! nu mai dispun detelefoane mobile și mașini de serviciu.- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Feroviară Petroșani au tras focuri de armă asupra a două persoane care tăiau bucăți de cale ferată din liniile dezafectate ale stației CFR.

■ După ce a cumpărat 
mesageria cu 7 mid. 
lei, patronul vrea s-o 
revândă statului cu 27.

Tiberiu Stroia 
tiberiujtroiaeinformmedia.ro

Deva - Povestea privatizării începe în 1992, când CFR-ul se hotărăște să „mărite” servicul de coletărie. Tranzacția este încheiată pentru suma de șapte miliarde de lei, proaspătul „însurățel”, fiind arabul Hasan Awi.Interesant este faptul că, după ce în martie 2005 a expirat contractul colectiv de muncă, arabul începe să taie din drepturile salariate ale angajaților. în acest fel, încet, încet s-a ajuns la neplata integrală a salariilor până la eliminarea unor drepturi deținute pe vremea când mesageria făcea parte din CFR. „Avem nevoie de un contract colectiv de muncă

f

>

- „Apele Române" vor mai mult spațiu pentru râuri și doresc mutarea localităților vulnerabile.- Cinci turiști din Timișoara, cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani, s-au pierdut în masivul Retezat.
luni, 5 septembrie

marți, 6 septembrie I ‘ ^ai mu'T °e -------------------------------1 jumătate din școlile din județ nu au autorizație de funcționare. - Câțiva agenți de pază din cadrul „Mittal Steel" Hunedoara au fost bătuți cu bâte și răngi de hoții de fier. - Trei persoane și- au pierdut viața. Accidentul s-a petrecut în timp ce bărbații încercau să curețe o fântână din localitatea Cozia. Cauza morții: intoxicație cu monoxid de carbon.- Un bărbat din Petroșani a vândut apartamentul soției, în cârdășie cu un notar.

miercuri, 7 septembrie

Dificultățile recalculării
Deva (C.P.) - Aproximativ 120 de persoane au fost „rotate,, până în prezent pe cele 77 de posturi scose la concurs de CJP Hunedoara pe perioada de efectuare a recalculării pensiilor. „Volumul de muncă a crescut de douăsprezece ori, în vreme ce personalul s- a dublat. Pe posturile suplimentare au fost angajate persoane care din păcate nu au mai lucrat în domeniu și care nu au rezistat ritmului de lucru impus, astfel că unii au renunțat și am fost nevoiți să facem noi angajări pe locurile rămase vacante. Pe lângă problemele de personal, ne-am confruntat și cu dificultăți legislative. Am fost nevoiți să căutăm legislația veche, în condițiile în care în procesul de recalculare au intrat dosare ale căror pensii au fost stabilite pe legi anterioare. Cel mai vechi dosar de pensionare datează din 1951”, a declarat loan Lupșa, directorul adjunct al CJP.

Murăturile scot din 
buzunar milioane
■ Oamenii oțetesc de 
necaz, iar cumpărătorii 
și producătorii înjură 
mafia din piețe.

Loredana Leah 
teredana.teah9infonnmedw.r0

Deva (L.L.) - Piețele Devei sunt pline ochi, oferind toate legumele toamnei. Plecați de acasă cu saci, cărucioare sau cu bine cunoscutele și încăpătoarele sacoșe de pânză, oamenii s-au văzut nevoiți să se întoarcă cu ele aproape goale. Gogoșarii costă 25.000 - 30.000 de lei kg, ardeii 20.000 de lei, vinetele 15.000 - 20.000 de lei, ardeii iuți 25.000 de lei și castraveții nu coboară sub 18.000 de lei.
Cine-și permite?Oamenii sunt necăjiți pentru că planurile „financiare” de acasă nu se mai potrivesc

Societatea Preț Variație
închidere (leb'acț)(%)

1. SNP PETROM 0,4710 0

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 J 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Deva (G.P.) - Banu Panait din Deva întreabă dacă toți proprietarii dintr-un bloc trebuie să participe la achitarea cheltuielilor ocazionate de repararea ascensorului. Suciu Lucreția, referent spiecialitate în cadrul SPLAS Deva declară că aceste cheltuieli sunt suportate de toți locatarii conform articolului 46 din HG 400/2.04.2003: „cheltuielile pentru lucrări de întreținere, servicii de reparații și după caz de consolidare la părțile de construcții și instalații aflate în proprietate comună indiviză- astfel cum este descrisă în

Angajații serviciului de mesagerie s-au aflat și ieri în grevăpentru a ne putea apăra drepturile, susține Ionel Țiț, liderul de sindicat. în plus, dorim rezilierea contractului de privatizare și reintegrarea acestui serviciu în cadrul CFR. Știu că astăzi (ieri n.r), Hasan Awi, a pretins 27 de 

cu cele de la piață. Cine dispune de atâția bani ca să-și umple din nou cămara cu murături? Răspunsul: persoanele mai înstărite.Dilema abia aici apare. Tocmai aceste persoane sunt cele care preferă să nu depună eforturi cu aprovizionarea și pusul murăturilor la borcan în prag de iarnă, preferând să cumpere produsele din super- marketuri, doar atunci și atât cât este nevoie.
Cât costă?Dacă faci un calcul, pentru un borcan de cinci kilograme de castraveți murați, cheltuiala este de aproximativ 200.000 lei. Dar o familie are nevoie de mult mai mult, murăturile pentru o iarnă scoțând din buzunar mai bine de două milioane. Socotești gogoșarii, vreo 30 de kilograme, adaugi 20 de kilograme de ardei, 20 kilograme 
cartea tehnică a construcției și în acordul de asociere ca: subsolul, conductele de distribuție și coloanele instalațiilor de apă, canalizare, ter- moficare, energie electrică, casa scării, podul, spălătoria, uscătoria, terasa, ascensorul, centrala termică proprie, crematoriul, tubulatura de evacuare a gunoiului menajer, structura de rezistență, fațade, acoperiș și alte asemenea se repartizează proporțional cu cota parte de proprietate indiviză a fiecărui proprietar, astfel cum este înscrisă în acordul de asociere sau care a fost recalculată”.

miliarde pentru vânzarea societăți”, afirmă Ionel Țiț.Surse neoficiale din cadrul societății susțin că arabul a dorit dinadins falimentarea societății. Și că, prin note interne, anumite servicii de mesagerie nu erau facturate.

în piața alimentară prețul produselor se negociazăde castraveți, mai iei și două kilograme de ardei iute, trei kilograme de varză roșie, oțet, condimente și conservanți, iar când tragi linia, rămâi fără glas.„Tradiționaliștii”, cei care nu cumpără produsele gata preparate, sunt bătrâni și per
Cursuri pentru agricultori

Hațeg (L.L.) - Oficiul Județean de Consultanță Agricolă Hunedoara organizează la Hațeg, începând cu 20.09.2005, două cursuri pentru agricultori, specializarea lucrător în gospodăria agroturistică. Pentru că numărul maxim de cur- sanți care pot participa la un curs este de 35și numărul celor înscriși este aproape dublu, Oficiul de Consultanță a hotărât să împartă cursanții în 2 grupe care vor desfășura cursurile simultan. Perioada de 

(Foto: Tiberiu Stroia)în plus se pare că există o clauză a contractului de privatizare care prevede ca în cazul în care Hasan fali- mentează va primi jumătate din suma plătită pe firmă. Adică aproximativ 3,5 miliarde de lei.

soane cu venituri sub medie. Principalii clienți și consumatori de murături de casă nu dispun, în prezent, de resursele necesare pentru a face o aprovizionare serioasă, acesta fiind și motivul pentru care comercianții se plâng de vânzările slabe din acest an.
desfășurare a cursurilor este de 3 luni. „Am finalizat în februarie 5 cursuri de apicultor, desfășurate la Hațeg, Petroșani, Deva, Orăștie și Brad, și un curs de agricultor în culturi vegetale, desfășurat la Orăștie. Pe lângă cele două cursuri care vor începe în septembrie la Hațeg mai avem în derulare, la Orăștie, un curs de agricultor în culturi vegetale și crescător de animale”, afirmă directorul Oficiului de Consultanță Agricolă, Martin Boberly.

11. DECEBAL 0,0098 -2

2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 1,5700 +3,97
3. TIV 0,9050 +1,69
4. BRD 12,0000 +2,56
5. IMPACT 0,4380 ' +9,5
6. AZOMUREȘ 0,2240 +8,21
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,8000 +3,9
8. ROMPETROL 

RAFINARE (RRQ
0,0960 -1,03

9. HABER oprit
10. BCCARPATICA 0,5200 +0,97

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

............ ....—
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1 Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 9 septembrie 2005
Valută euroBNR 3,5016 dolar2,8205 liră sterlină I5,1814 |
Cursul valutar practicat de băncile din DevaValută euro dolar liră sterlină |C V G V 0 VBanc Post 3,4700 3,5300 2,7900 2,8300 5,1100 5,2100BRD 3,4730 3,5330 2,7860 2,8550 5,1120 5,2430Banca Transilv. 3,4705 3,5205 2,7932 2,8432 5,1316 5,2051 îRaiffeisen Bank 3,4600 3,5400 2,7700 2,8600 5,0700 5,2600

I Cursul valutar practicat de casete de schimb valutar din DevaStar Exchange 3,4600 3,4900 2,7500 2,8100 4,9500 5,2500Herdan Exchange 3,4600 3,4900 2,7700 2,8000
V------........................... .. ................................. .......... .....

tiberiujtroiaeinformmedia.ro
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• Logan pe motorină. De azi autoturismul Dacia Logan se vinde echipat și cu motor diesel de 1>5 litri și 65 de cai putere. Pentru început se. primesc comenzi doar pentru versiunile Ambiance și Preference, vândute la prețuri de 7270 de euro și 7.970 de eurd. (C.P.)

15.000
Ae ewo nu-țî pică din cerf

Cristina Amihăiesei

Frumusețe 
pe alese
■ Două hunedorence 
ne-au reprezentat la 
Miss Tourism World - 
România 2005.

Sinaia (L.L.) - La ediția din acest an a concursului Miss Tourism World - România 2005, județul Hunedoara a fost reprezentat de două modele ale Agenției Transilvania Fashion, agenția parteneră din județul nostru și câteva județe din țară, la toate evenimentele de prestigiu din moda românească sau internațională.Acestea sunt Simona Adelina Fedor de 17 ani din Hunedoara, câștigătoare anul trecut a titlului Miss Hunedoara 2005 și Ioana Cristina Amihăiesei de 17 ani din Deva, câștigătoarea titlului Miss Popularitate în cadrul concursului Miss Deva 2005. La Miss Tourism World România 2005, Simona Adelina Fedor a câștigat un premiu special

al juriului constând într-o excursie în Cipru, iar Ioana Cristina Amihăiesei s-a situat. pe locul 7 în topul celor mai votate concurente de la Miss Tourism World - România 2005.
Promovarea turismuluiParticipantele au avut șansa să viziteze frumusețile Văii Parahovei și să participe la toate evenimentele prezentate în cadrul Festivalului Valea Prahovei (prezentări de modă, ședințe foto, drumeții în Munții Bucegi, moto spor- turi-ATV etc.). Concursul are ca scop promovarea turismului prin intermediul frumuseții... și frumusețea prin intermediul turismului... Câștigătoarea concursului, Andreea Motoi din București, va reprezenta România la finala internațională a concursului Miss Tourism World care va avea loc în perioada 12-28 februarie 2006 la Harare, în Zimbabwe.

Simona Fedor

Ținută de concurs

Ședință foto Moto-Sport Căldură mare, mon cher! Concurentele se distrează

Mail: eurodinica.rofliyahoo.com

<

CRIOS Ferestre și «și <»n P«

RECLAME

SC INSTANT INTERNATIONAL SRL
.•_ Șimeria, sir. A. fanai,, Ei K fMM . .
Deva, sir. M. Kogăbiiceanu, H. M, pd|k 

Comercializează: •
* tnCnvOQlc 08 CQn»IFUCjll#
- obiecte de uz casnic și gas-

— -2 ___ • ™

materiale pentru instalații; 
j •• centrale tehnice.

■

Cu investiții de peste 250.000 euro, orientate în special spre achiziția de utilaje, firma 
CRIOS este unul .dintre producătorii de vârf în domeniul tâmplăriei din PVC șj aluminiu cu geam termoizolant.Experiența firmei de peste 11 ani în producerea și montarea de tâmplărie PVC și aluminiu vă stă la dispoziție, fiind convinși că împreună putem găsi soluțiile cele mai bune pentru fiecare client.Ea executarea tâmplăriei din PVC, se utilizează sisteme de profile Rehau, cu preponderență seria Basic Design, precum și seria Briliant Design pentcameral.Geamul termoizolant, furnizat de Pikington, cu materiale Kommerling, se realizează în diverse componente: float, LOW-E, reflexiv, siguranță; pe linie modernă de fabricație.De la planificare și până la montare, specialiștii noștri vă vor furniza sfaturile de care aveți nevoie.Ne face plăcere să răspundem la toate întrebările tehnice sau organizatorice și să găsim soluțiile tehnice corespunzătoare pentru liniștea confortul și siguranța dumneavoastră.Locațiile noastre sunt în: Timișoara, Cluj, Alba-îulia, Sebeș, Deva.

WWW.CriQS.ro vă este la dispoziție cu orice informație.Deva: Str. 22 Decembrie, TEL/FAX: 213.380; 0788/595.234.
VĂAȘTEAPTÂLAÎNSCR1ERE! 

fale doamnele și domnitoarele intre 1M5 ani, necăsătorite, 
rita tortele, serioase, prezentabile eu aspect fizic plăcut, 

sunt așteptate la sediul principal din Hunedoara, Mul Traian, or, 18/60
Tel/Fax. 0354 40 1 678 / 0254 745 066

___________Mobil. 0742 308 068 / 07 M 30-015

EUROCLINICA
în domeniul oftalmologiei la Eurodinica se 

efectuează consultații pentru afecțiuni ca: 
miopie, hipermetropie, astigmatism, al căror 
tratament cu laserul excimer va fi efectuat în 
perioada 10-12.10.2005 de către Dr. Germele 
Nicola de la spitalul Ancona (Italia).

Persoanele cu diagnosticul de cataractă 
secundară pot beneficia în clinică de tratament 
cu laserul Yag. De asemenea se pot face pro
gramări pentru pacienții cu următoarele 
afecțiuni: hernie de disc, spondiloză cervicală, 
pinten calcanean, gonartroză, menise, cefalee, 
periartrită scapulo-humerală, boala dupuytren, 
sd de tunel carpian și tarsian.

Consultațiile și intervențiile cu laser vot fi 
efectuate de Dr. Francois Pinori de la spitalul 
Nisa (Franța) în perioada 01-04.10.2005.

Toate intervențiile sunt efectuate cu 
anestezie locală și nu necesită Internare. Pro
gramările se fac la telefon 0256-308908, sau 
la sediul din Timișoara, str. loan Plavosin, nr. 
13.

(30106)

AICI POATE 
FI RECLAMA 

TA!

ARAD 
TIMIȘOARA 

REȘIȚA 
ALBA 

CĂLĂRAȘI 
SUCEAVA

Sau ia sediile din
- tel: 0257 247 813
- tel: 0256 293 450
- tel: 0255 227 684
-tel: 0258 813 925
- tel: 0242 318 929
- tel: 0230 524 684

www.romedicenter.net

eurodinica.rofliyahoo.com
http://WWW.CriQS.ro
http://www.romedicenter.net
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• Perfecționare. Peste 3 mii de profesori din sate vor participa la un program de perfecționare, finanțat de MEC cu 3 mii. de dolari. La final ei vor semna un contract prin care se obligă să predea cel puțin 4 ani într- o școală din mediul rural. (S.B.) Riscul implicării 
în politică
■ Dacă nu răspunde 
pretențiilor oamenilor, 
un artist își poate 
pierde bunul renume.

Viorica Roman
viorica.roman@informmedia.roCUVÂNTUL LIBER: Cum împăcați 
acum viața de artist cu cea de 
politician?Nicolae Furdui lancu: Eu am fost în politică. Acum doar m- am implicat mai mult.

învățat de acasă să răspund la o solicitare cu da sau nu. Cred că un om care s-a realizat în viață poate face și pentru comunitate ceva. Eu m-am realizat prin muncă proprie și m-am implicat în politică fără să urmăresc interese materiale. Problema este că dacă un politician nu face lucruri bune, nu mai este ales și trece în umbră. Când ești deja cunoscut și-ți dezamăgești alegătorii nu te mai poți retrage în umbră.

Părintele Arhimandrit Teofil Părăian

"Gânduri senine"
Deva (S.B.) - După un an, Părintele Arhimandrit, Teofil Părăian, revine în Deva și la Petroșani! Aceste două întâlniri sunt, de această dată, dedicate personalității marelui duhovnic Arsenie Boca, fiind intitulată ' „în școala Părintelui Arsenie Boca”. La Deva, părintele va vorbi celor dornici să-l reasculte sau celor ce doresc să-l cunoască, joi, 15 septembrie, ora 18.00, în Sala mare a Casei de cultură. Vineri, 16 septembrie, ora 18.00, în Biserica „Sfânta Varvara” din Petroșani va fi susținută aceeași prezentare. Cu acest prilej va fi lansată ultima carte publicată de Părintele Teofil, care se numește „Gânduri senine”. Cartea a apărut în condiții grafice foarte bune la editura ASAB - București și cuprinde cuvinte rostite în mijlocul tinerilor în taberele studențești de vară de la Mănăstirea Izvorul Posaga în anii 1997, 1998 și 1999.

C.L.: Faptul că erați cunoscut 
vă ajută în politică?N.F.I.: Se implică politic un om cunoscut și apreciat în domeniul lui, cu o încărcătură etică pozitivă. Dar e destul de riscant. în prima fază omul te cunoaște și te acceptă cunoscându-ți și valoarea umană. Dacă nu răspunzi pretențiilor lui, după implicarea politică riști să- ți pierzi imaginea bună anterioară. Sunt consilier județean de Alba și fac tot posibilul să fiu alături de oameni și să le rezolv problemele ce se pot rezolva. Am fost

C.L.: De câți ani sunteți 
în slujba folclorului 
românesc?N.F.I.: Am debutat în anul 1985, deci sunt 20 de ani de atunci. înainte nu am fost cunoscut.C.L.: E greu să fii un sim- |
bol în ceea ce faci?

N.F.I.: în momentul în care am realizat acest lucru, m-am comportat astfel încât să nu- i dezamăgesc pe oameni, n-am mai coborât ștacheta. Este greu să ajungi un simbol, Nicolae Furdui - lancu e greu să te menții. Ține
Nicolae Furdui lancu

Vârsta: 50 de ani

Studii: Institutul româno-francez, Facul
tatea de psihologie ți asistență socială

Ocupație: liber profesionist de 20 de ani 

A colaborat cu Ansamblul folcloric 
„Crișana" și cu orchestra de muzică 
populară „Lăutarii” din Chișinău, fondată 
In 1978 și condusă de Nicolae Botgros.

sănătoasă. DeoAraOată cântă rar, mai ^les^n 'vacanțe,
ismiteți bune-

de talent dar și de felul tău de a fi ca om. Din respect pentru public, n-am întârziat la spectacole, am urcat pe scenă _ ______și bolnav. . dn^eniloi^^-1 mjiii campaniei deț*âle’'aeanul trecut, chiar dacă n-am ajuns să- i reprezint pe hunedoreni, am rămas cu amintiri plăcute despre județul Hunedoara și oamenii lui, am acumulat o experiență ce îmi va prinde bine în viitor. în acea perioadă, de o lună de zile, mi-a plăcut mai ales felul de a fi al hunedorenilor.

C.L.: Copiii dv vă urinează 'iD 
pasiunea?N.F.I.: Sunt studenți la Timișoara. Au ales o facultate economică: finanțe bănci. Cred că au ales bine, pentru că trebuie să fii bine pregătit într-un domeniu. Chiar dacă ceea ce ține de pasiune poate va deveni profesie, e bine să aibă o alternativă, o variantă

Galerii de artă
Hunedoara: Galeria de 
Arte găzduiește expoziția 
de pictură și fotografie 
"S.O.S. Castelul". Lucrările 
sunt realizate de studenții 
participant la Universitatea 
de Vară Petroșani ce șe 
derulează, în acest an, la 
Petroșani și Hunedoara.

Deva: Galeria de Artă "For
ma". Expoziția de sculp
tură a artistului loan Șeu 
prezintă publicului intere
sat 65 de lucrări de mici 
dimensiuni executate în 
lemn, piatră și metal.

Case da Cultură

Brad. Festivalul Concurs de 
Muzică Populară "Felician 
Fărcașu" ediția a Xl-a. 
Manifestarea se va derula 
în zilele de 9 - 11 sep
tembrie. Concursul cu
prinde secțiunea "Muguri 
de tezaur" la care participă 
copii cu vârste cuprinse 
între 6 și 13 ani și o 

>< secțiune destinată tinerilor 
interpreți ( 14-35 ani) la 

; care s-au înscris în acest an 
un număr record de can

didați din aproape toate 
județele țării exceptând 
zonele Moldova și Dobro- 
gea. Festivalul este găzduit 
de Școala Generală 
"Horea, Cloșca și Crișan" 
Brad, iar Gala Laureaților 
va avea loc la Țebea fiind 
cuprinsă în programul 
manifestărilor din data de 
11 septembrie 2005, 
Țebea. Duminică se vor 
derula "Serbările Naționale 
de la Țebea", manifestare 
ce cuprinde în programul 
său: - depuneri de coroane 
la mormântul lui Avram 
lancu (ora 10); - Slujbă de 
pomenire (ora 10.30); - 
Evocare istorică și mesaje 
ale autorităților (ora 
11.00). Acestea vor fi 
urmate, la Panteonul 
Țebea (ora 11.30) de mul- 
tașteptatul Spectacol fol
cloric susținut de inter
preți, ansambluri și muzi
canți îndrăgiți și de Gala 
laureaților la Festivalul 
"Felician Fărcașu". Prezen
tatoare va fi Marioara 
Murărescu.
Uricani: „Zilele Uricaniu- 
lui", manifestare dedicată 
orașului ce cuprinde 
numeroase manifestări cul
tural - artistice și sportive.

Deva. Cinematograful "Pa
tria". în perioada 9-15 sep
tembrie:
- "Traducătoarea" (The 
Interpreter). Povestea fil
mului începe în momentul 
în care traducătoarea Sil
via Broome (Nicole Kid
man), născută în Africa, 
mărturisește că a auzit 
niște amenințări cu
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moartea care-l vizau pe un 
șef de stat African.
Cuvintele "Profesorul nu 
va părăsi această sală viu" 
aduc o întorsătura în viața 
Silviei ea devenind ținta 
asasinilor. Este pusă sub 
protecția agentului FBI 
Tobin Keller (Sean Penn) 
care sapă în trecutul ei și 
descoperă secrete înfrico
șătoare ce îl fac să creadă 
că și ea este implicată în 
conspirație.
Aflându-se și despre peri
colul unui asasinat răsu
nător ce se poate petrece 
pe teritoriul Statelor Unite 
temerea agentului asupra 
persoanei pe care o su
praveghează crește.
Dovedindu-se însă că viața 
Silviei este în mare cum
pănă, cel doi aleargă dis
perați să împiedice crearea 
unei îngrozitoare crize 
internaționale înainte de 
a fi prea târziu.

VidM/DVD

Magazinul „Cip Audio 
Video Film" Deva situat în 
Complexul Ulpia Shoping 
Center, et. I, deschis inclu
siv duminica până la ami
ază, oferă celor ce doresc 
să petreacă un week-end 
plăcut transferați "în 
lumea muzicii, alături de 
ultimele noutăți în materie 
de casete audio, video, 
DVD și CD-uri, apariții edi

toriale cu un cuprins 
interesant și atractiv.

Deva. în Parcul „Cetății" 

puteți petrece clipe de 
destindere în mijlocul 
naturii și, dacă vremea 
permite, reprezintă un pre
ambul al unei drumeții 
până la ruinele Cetății, 
monument istoric. Pentru 
a vizita Cetatea Devei se 
poate urca cu telecabina 
de la poalele monumentu
lui istoric. Stația de plecare 
este lângă Stadionul 
"Cetate". Programul de 
funcționare este zilnic între 
orele 8-22. Prețul unui 
bilet pentru adulți este de 
40.000 de lei vechi, pen
tru pensionari biletul costă 
20.000 de lei, iar pentru 
copii, taxa este de 10.000 
de lei vechi. De la casa de 
bilete, vizitatorii pot

cumpăra vederi și pliante 
ilustrate despre municipiu 
și obiectivele turistice care 
pot fi vizitate aici.
Simeria. Parcul Dendro- 
logic, cel mai vechi parc 
științific din țară este 
spațiul cel mai adecvat 
pentru o destindere totală. 
Parcul Simeriei oferă splen
doarea primăverii.
Aproape de acesta se află 
Villa Dorr care oferă hotel, 
restaurant și bar punând la 
dispoziție diverse forme de 
agrement: călărie, plimbări 
cu barca, planorism (para- 
pantism), drumeții și excur
sii la monumentele din 
împrejurimi.

Sport
Deva. Sala Sporturilor:
Sâmbătă, ora 11.00, 
Handbal feminin:
Cetate Deva - Rulmentul 
Brașov
Duminică, ora 18.00, Fut
sal - divizia A.:
F.C.CIP Deva - Clujana 
Cluj-Napoca

Ștranduri

Ștrandul din Deva este 
deschis zilnic între orele 8 
- 20, iar biletul de intrare 
este de 40.000 lei pentru 
adulți și 20.000 lei pentru 
copii. în incintă sunt 
oferite serviciile cele mai 
bune pentru petrecerea 
unor ore plăcute în week
end: terasă, terenuri de 
sport și asigurarea materi
alului folosit pentru plajă. 
La Geoagiu, ștrandul este 
deschis și în luna septem
brie. Acolo puteți petrece 
un week-end de neuitat, 
pentru că stațiunea oferă 
diverse forme de relaxare, 
tratament și distracție.

„Supreme Club”, din Deva, 
B-dul N. Bălcescu, Bl. 12A 
- parter oferă, zilnic între 
orele 9.00 - 2.00, dis
tracție cu Ruleta Electroni
că, aer condiționat și ven
tilație, cea mai savuroasă 
cafea și satisfacție deplină.

Rezervări: 0254/221220. 
„Aristocrat’ - club de 
noapte cu locații în Deva, 
Str. Pescărușului, nr. 42 și 
Simeria, str. Gheorghe 
Doja, nr. 39. Tel. 004 
1723121382.
’John's Cafă’. Cocktail bar 
din Deva deschis zilnic 
între orele 08.00 - 02.00 
pe Str. Mihai Eminescu, 
nr.2. Tel. 0254/233511.
‘Zinc Club”, la parterul 
Hotelului "Deva", oferă tot 
ceea ce poate face o seară 
plăcută. Periodic orga
nizează petreceri și spec
tacole cu tineri soliști 
îndrăgiți de publicul tânăr.

Stațiunea Râușor. în 
masivul Retezat la 30 de 
km de Hațeg, unde se află 
și singura pârtie de schi 
din masiv există o cabană 
cu 2 terase, 2 dormitoare 
spațioase, living mare, 
bucătărie, baie. Dispune 
de încălzire și apă caldă. 
Tel.0722-276838;0744- 
603329.
Petroșani. O cabană intimă 
pentru un grup de 10-14 
persoane, în munții 
Parâng. Acces și parcare 
auto. Cabana e compusă 
din 5 dormitoare, living, 
bucătărie completă, baie, 
wc serviciu, chioșc cu 
gratar. Jeț, 0724/179355; 
0722/697542.

mailto:viorica.roman@informmedia.ro
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• Cercetări. Poliția Lupeni efectuează cercetări pentru luarea măsurilor legale în cauza privind pe Luminița R., de 37 ani, asistent social în cadrul Primăriei Lupeni, găsită spânzurată în grajdul de animale al gospodăriei sale. Nu sunt suspiciuni de comiterea vreunei fapte penale. (D.l.)
Reforma fără bani e șchioapă
■ Sindicatele din învă
țământ cred că descen
tralizarea e imposibilă 
din cauza subfinanțării.

Raluca Iovescu
raluca.iovescu@infor7nmedia.ro

Aleșii neamului ne 
dau cu flit

Tiberiu Stroia
tibefht.stroia41iftformmedia.roIn timp ce sute de familii din satele inundate stau sub cerul liber, aleșii noștri au început nemunca. Proaspăt veniți, după un concediu epuizant, parlamentarii României s-au apucat să-și bage mâna în banii contribuabililor. De unde au scos cu nonșalanță vreo trei milioane de euro pentru a-și cumpăra 345 de mașini noi-nouțe. Pentru că, vechile mașini în care-și plimbă dosurile prin teritoriu nu sunt în concordanță cu statutul lor de mare sculă pe basculă. Și își permit acest lucru deoarece îi cred pe români fraieri care habar n-au să protesteze. Stau și-nghit ca proștii. Iar ceea ce frapează este faptul că, inițiativa de 3 milioane de euro, a fost votată în unanimitate! între timp, culmea tupeului guvernamental, dă pe dinafară de fiecare dată când e vorba de bani pentru prostime. Atunci, se găsește câte un ales al neamului care, luând o figură gravă, ne explică în ce neajunsuri se zbate patria.DeWșeea. mă gândesc să-l sun pe Tă^panu și să-i spun să-mi de-a impozitul ffe salariu înapoi. Pentru că m- am săturat să plătesc capriciile unor aleși care odată ajunși în fotolii uită cine i-a pus acolo. Și care mi înțeleg că, banii pe care ei îi folosesc fără grețuri, nu sunt ai lor.

Deva - Ea dispoziția școlilor vor fi plasate resursele financiare de care au nevoie și acestea vor decide în privința selectării cadrelor didactice, în ce privește activitatea administrativă dinînvățământul preuniversitar, aceasta va reveni în bună măsură primăriilor și comu-

nității locale. Pe hârtie sună bine doar că reprezentanții sindicatelor cred că e extrem de dificil de pus în aplicare. Aceștia cred că există câteva prevederi care le afectează interesele.
Titular la școli„După noua lege vom deveni titulari ai școlilor” spune liderul SIP Paul Rusu. „Dacă primești reducere de activitate într-o școală treci direct în șomaj. în momentul de față, învățământul are posibilitatea, dacă ești titular, să-ți ofere un alt loc de muncă, chiar dacă e la Lun-

ca Cernii. Disp<ire mobilitatea personalului didactic; prin aceste etape titularul avea posibilitatea să se apropie de domiciliu, să-și schimbe școala la care nu s-a adaptat - deci erau niște posibilități de a se face mici corecturi în sistem. Toate astea dispar. Va exista un consiliu de administrație al comunității locale. Ținând cont că mentalitatea noastră e așa cum e și fiecare aleargă după un ban, după un alt serviciu, sunt sceptic privitor la eficiența acestui nou organism de conducere. Deci, pe de o parte, descentralizarea asta e

0 nouă formăConducerea școlilor va fi asigurată de un consiliu de administrație. O treime va fi format din- cadre didactice iar două z treimi vor fi părinți, ele- , vi, reprezentanți ai comunității locale, agenți economici, consiliul local, primărie.
bună, sindicatele n-o contestă în ansablul ei dar, în momentul de față, vor descentraliza subfinanțarea”.

■J

Doi evrei care vor să conducă România, pentru că noi nu avem încă lideri. Nu poate să fie nimic de bun augur pentru populație în tot acest tandem pentru că orice evreu nu se gândește decât la propria bogăție nu la bunăstarea aproapelui său.
Anonim, 
Deva

Amândoi au colaborat destul de bine în prima perioadă post revoluționară și cred că vor avea priză la populație. Ceea ce este considerat ca un dezavantaj pentru Ion Iliescu, vârsta, va fi suplinit cu succes de Petre Roman. Ion Iliescu are ca atu experiența.
Florin Cornea,
Deva iwl -<■>(

Ion Iliescu este puțin depășit de vreme și cel mai bine i s-ar potrivi rolul de consilier. Ar trebui să lase locul oamenilor tineri cu idei progresiste. Pentru Petre Roman s-eu* putea să fie o relansare, dar este greu de crezut că va face față noilor provocări.
Ion Cozan, 
DevaiîI'

Nu prea bună, înainte s-au certat și acum vor să devină promotorii polului de stânga? Este vorba doar despre o luptă pentru putere și pentru o poziție mai bună din acest punct de vedere. După o perioadă iar se vor certa și se va repeta istoria.
Vasiie Seemue, - 

■Deva

Petre Roman s-ar putea să fie singurul care să aibă ceva . de câștigat din punct ' de vedere politic de pe urma acestui pol social pe care vor să-l formeze. Ion Iliescu deși are o experiență ■ politică destul de bogată, este prea în vârstă pentru a promova ceva nou.
DUMITRU, 

Deva

Obtoana «Sr» lemn 
CM lamele metrii» «au fixe

sc cottssest sm. deva
Str .Victor Șutoga, tW. X2
Tet/Exx: 0ZS4ZZSO.4S1

<28060’

SC PRACTIC COLOSEUM SRL

■'
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expertul tâu

DEVA - Cuza Vodă, nr. 37, 219.420; 0723/805.913 
BRAD - 0747/046.724;
CĂLAN - 0747/046.725;
HUNEDOARA - B-dul Traian, nr.6 (50 m până la ACR)

(28086

■

rft:

DISCOUNT 20%
GRATIS: plase insecte, pervaze, sisteme Secustik 

Consultanța 4e specialitate, traaspoft s> gratuit 
WffE Ml bm# lie M pent® un qattenMst

DISCOUNT 20%
GRATIS: plase insecte, pervaze, sisteme Secustik

Consultanță de specialitate, transport și montaj gratuit 
V '
it®

■

DEVA,
Cuza Vodă, nr. 37

219.420;
0723/805.913

lî

RATE 19 euro pe lună pentru un apartament

călan hunedoara 
0747/046.725 Bdul Traian, nr.6 

(50 m până ta ACR)

0747/046.723

—

Deva
Calea Zarandului nr. 43
tel. 03541100 066

DESCHIS
luni - vineri 10,00 - 19,00

sâmbătă 10,00 - 14,00
TemtOpanO bl fEftD 
19 euro/luna 

pentru îmi apartament

TÂMPLĂRIE PVC DE CALITATE - Ferestre, tffl, fațade, terase

-profile REHAU, GEALAN; -feronerie GU, WINKHAUS, SELVE; -sisteme 
antiefracție SECUSTIK; -sticlă LOW-E Hand cu Argon; -plase insecte cu bala

male și rulou, jaluzele verticale, pervaze
Tâmplâria este executată în fabrica APLAST, cea mal modernă din România. 

Montul profesional, satisfacție garantată!

BRAD
0747/046.724

Apel gratuit
0800827 527

SC PRACTIC 
COLOSEUM SRL 

TÂMPLĂRIE PVC M CALITATE - 
Ferestre, uși, fațade, terase 

-profile REHAU, GEALAN; -feronerie GU, 
WINKHAUS, SELVE; -sisteme antiefracție 
SECUSTIK; -sticlă LOW-E Hard cu Argon; - 

plase insecte cu balamale și rulou, 
jaluzele verticale, pervaze

Tâmplâria este executată în fabrica APLAST, cea 
mai modernă din România.

Montai profesional, satisfacție garantata!

mailto:raluca.iovescu@infor7nmedia.ro
tibefht.stroia41iftformmedia.ro


Probleme de lot
■ Chirilă e îngrijorat 
din cauza indisponibi
lilor, dar crede într-un 
rezultat bun la Vaslui.

ClPRIAN MARINUJ
ciprian.marintrt0informniedia.ro

• Audiență record. Organizatorii Cupei Mondiale din 2006 au estimat că aproximativ 300 de milioane de telespectatori vor ur- knări tragerea la sorți a meciurilor din cadrul turneului final al competiției, ce va avea loc, pe 9 decembrie, la Leipzig. La eveniment vor fi prezenți 3.700 de invitați. (C.M.)
Ponor nu vrea la Deva

Constanța (C.M.) - Spre deosebire de Daniela Sofronie care a declarat că ar vrea să se întoarcă să se antreneze la Deva, gimnasta Cătălina Ponor, care se pregătește la Constanța după desființarea lotului olimpic, a declarat, ieri, că se simte bine acasă, unde poate face ce vrea. Tripla campioană olimpică de la Atena efectuează zilnic câte două antrenamente, dimineața în Sala din cadrul Complexului Tomis și după-amiaza o ședință
Cătălina Ponor cu caracter fizic. “Mă simt foarte bine acasă.

Petroșani - Meciul cu FC Vaslui pică prost pentru Jiul, chiar dacă vine după o întrerupere de două săptămâni a campionatului. Motivul? Nou- promovata din Valea Jiului are un lot destul de subțire și colac peste pupăză doi dintre jucătorii de bază ai echipei sunt indisponibili. Este vorba de Bădoiu care a acumulat patru cartonașe galbene și va ispăși la Vaslui o etapă de suspendare și de Ilin care e suspect de ruptură musculară. Dacă la cei doi îl adaugăm pe Adrian Drida
.4

Sâmbătă, 10 septembrie, ora
17:00 (netelevizat)
Arbitri: Marian Salomir (Cluj) - 
centru, Nicolae Marodin 
(București) și Octavian Șovre 
(Oradea) - asistenți. Rezervă 
Mihai Ene (București).
Observatori: Alexandru
(București), Marcel Lies 

' stanța).

Sunt înconjurată de familie, de toți cei care îmi vor binele. Acest sistem cu pregătire centralizată a fost bun o perioadă de timp. Eu mă simt bine acasă, pregătindu-mă cu antrenorul Stânei, pentru că pot să fac ce vreau. Am însă un mic program pe care trebuie să-l respect, ca să pot să-mi revin”, a declarat Ponor.
Vrea două medaliiGimnasta a adăugat că vrea să câștige cel puțin o medalie la CM. “îmi doresc să cuceresc medalia de aur la bârnă la Campi-.jt onatele Mondiale dlfi acest an și o altă ■' medalie în concursul de la sol. Mă pregătesc pentru Campionatele Naționale, unde cred că pot să câștig fără probleme aurul la bârnă. Vreau să demonstrez că și fără pregătirea centralizată se poate câștiga și chiar obține rezultate de excepție”, a spus Ponor.

Arbitrii și observatorii etapei a ll-a, vineri,
9 septembrie, ora 17.00
Deva (C.M.) - Două dintre cele patru echipe hunedorene 
din Divizia C joacă pe teren propriu, iar două vor evolua 
în deplasare, lată programul meciurilor în care surh impli
cate cluburile din județ și arbitrii și observatorii acestor 
întâlniri:
Divizia C6 _____________________________
CS Vulcan - EMC Rovinari: Marian Joița - centru. Lucian 
Floarea și Ion lordache (toți Rm. Vâlcea) - asistenți. Obser- 
vator - Augustin Căpâlnaș (Sibiu)._______________________
Oltchim Rm. Vâlcea - Minerul Uricani: Qmar Duțnftrica - 
centru, Cătălin Cotora și Daniel Mihuți (toți Craiova) - 

asitenți. Observator - Petre Dragomir (Ploiești)._______
CS Inter Petrila - FC Genesis-Lotru Brezoi: Ionuț llie - 
centru, Marin Stăncescu și Ionuț Chirea (toți Craiova) - 
asitenți. Observator - Milică Păunescu (Reșița).
Divizia C7________ [_______ _______________________
ACU Arad - CS Deva: Paul Unimăteanu (Zalău) - centru. 
Ion Mărginean (Alba lulia) și Vasile Vezan (Sânmiclăuș) - 
asistenți. Observator - Florin Mierea (Timișoara).

Meciul de la Constanța i-a costat pe „mineri" pierderea unui jucător de (Foto: arhivă)care a părăsit echipa după un conflict cu Chirilă sesizăm situația delicată a Jiului la nivelul lotului. “Chiar cu toți jucătorii la dispoziție sunt foarte puține soluții să trimit în teren un prim 11 competitiv. Fără cei doi va fi mult mai greu”, afirma Ionuț Chirilă, antrenorul Jiului.
Jiul poate...Dar cum speranța moare ultima, tehnicianul minerilor s- a declarat totuși încrezător într-un rezultat pozitiv. “Ambele echipe sunt avide de

puncte, iar meciul se va juca pe viață și pe moarte. Panduru va încerca să ne învingă
Am încredere că 
putem scoate un 
rezultat bun, la 
fel ca în partida 
cu CER Cluj

Ionuț Chirilă, 
ANTRENOR JlUL

•••••«•■••••acu cele câteva valori individuale pe care le are în echipă, iar noi vom opune rezistență

prin forța jocului colectiv. Jiul a demonstrat la Cluj și la Constanța că e capabilă de prestații reușite în fața oricărui adversar”, preciza Chirilă.în perioada de pauză a campionatului Jiul a remizat într-un amical disputat în deplasare cu Pandurii (2-2), iar FC Vaslui a învins cu 4-0 pe FC Huși (Divizia C) într-un joc școală. Trupa lui Panduru mizează și pe sprijinul publicului, oficialii moldovenilor oferind bilete la prețuri mai mici decât la partidele anterioare.

t

S-a săturat să fie
■ Bogdan Lobonț se 
consideră nedreptățit 
de justiție care i-a luat 
custodia copilului.

Deva (C.M.) - Pierderea custodiei fiului său Andrei Cris- tian, rezultat al unjeirșlții cu wLoredana Constantin, fosta horă a familiei Văcăroiu, îl macină serios pe Bogdan Lobonț. Portarul naționalei a afirmat că este foarte dezamăgit de modul în care se aplică legile în România și a mărturisit că se gândește să-și depună dosarul pentru obținerea cetățeniei olandeze, pentru a se adresa unei instanțe din țara lalelor ca să-și recâștige fiul. “Pe zi

ce trece mă bate gândul să renunț la cetățenia română și să-mi depun dosarul pentru cea olandeză. M-am săturat de nedreptățile care mi se fac în țară”, a spus Lobonț.
Fericirea copiluluiInstanța a încredințat copilul mamei, cu precizarea că portarul avea dreptul șă-și viziteze oricând băiatul. în plus, Justiția l-a pus pe Loby să plătească lunar 5.000 de dolari pensie alimentară. Fotbalistul lui Ajax este convins că hotărârea judecătorilor nu a fost corectă, precizând că “s-a decis în favoarea mamei, nu a copilului”. “Nu cred că instanța s-a gândit la fericirea

româncopilului. Alături de mine Andrei ar fi fost cu adevărat fericit...”, a precizat Lobonț. în plus, fostul hunedorean este nemulțumit că nu-și poate vedea copilul când dorește, întrucât fosta sa concubină îi interzice să-și viziteze băiatul, ultima situație de acest gen petrecându-se recent, după meciul cu Cehia.în cazul în care va renunța la cetățenia română, Lobonț nu va mai putea juca la națională. “Eu de-abia aștept să vin la lotul național, însă nu pot să mai suport atâtea nedreptăți, iar fericirea copilului meu e mai importantă”, preciza portarul “tricolorilor”. Bogdan Lobonț

Incertitudini la Cetate
Deva (C.M.) - Cu două zile înaintea startului campionatului, soarta singurei echipe devene din Liga Națională de handbal feminin, Cetate Deva, era sub semnul incertitudinii. Conducerea clubului devean nu știa, ieri, dacă Federația va programa echipa în prima etapă și dacă golghetera echipei Carmen Cartaș va avea drept de joc, plătind astfel tribut multiplelor conflicte din această vară cu FRH.„Mâine (azi n.r.) vom primi fax de la FRH și vom ști dacă

ne lăsa să jucăm în condițiile în care n-am achitat contractul cu Info Sport. De asemenea, aștept să văd dacă se va anula suspendarea lui Cartaș”, preciza Marian Muntean, președintele clubului devean. Cetate ar trebui să joace sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu cu Rulmentul Brașov.„Dacă vom juca, sper să obținem un rezultat bun, pentru a debuta cu dreptul în noul sezon", afirma oficialul echipei devene.

Arbitrii și observatorii, etapei I, 11 septembrie
Victoria Câlan - Gloria Geoagiu: Daniel Marinescu - centru, Victor Cojo
cari și Cristinel Pascal (toți Hunedoara) - asistenți. Observator - Emil 
Munteanu (Deva).___________________ _ _
Aurul Brad - Constructorul Hunedoara: Florin Anca - centru, Daniel Roman 
și Marius Necșulescu (toți Deva) - asistenți. Observator - Mirai Biriș (Deva). 
Dacia Orăștie - Metalul Crișcior: Daniel Dudaș - centru, Adrian Nițe și 
Marius Konicika (toți Petroșani) - asistenți. Observator. - Bogdan Sever 
(Deva).__________ _____________________________________
Minerul Anioasa - tîniv. Petroșani: Vlad Biriș (Deva) - centru, Florin Velea 

și Dan Colesniuc (ambii Hunedoara) - asistenți. Observator - Lazăr Kele- 
men (Deva)._____________________________________________ _
Marmosim - Ponorul Vața: Adrian Lina - centru. Adrian Popa și Aurelian 
Panaite (toți Lupeni) - asistenți. Observator - Petru Sperios (Hunedoara).
CS Deva Certe] - Retezatul Hațeg: Daniel Thirt - centru, Alexandru Belgun 
(ambii Călan) și C-tin Dănilă (Hunedoara) - asistenți. Observator - Dorel Tir 
sa (Hunedoara).

53% Reducere
Preț/ziar pentru abonament lunar

27 bani (2.688 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

(2.240 lei vechi)

GRATUIT, in fiecare vineri primești 
cel mai complet supliment 
de televiziune.

Reducerea de 53% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă față de prețul zilnic al ziarului.

<r

cr

Strada
LocalitateaTelefon (opțional)

Economisește cu abonamentuls
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

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

NumelePrenumele
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

6,9 lei (69.000 lei vechi) preț/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi)
19.9 lei (199.000 lei vechi) preț/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi)
37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi)
69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi)

ciprian.marintrt0informniedia.ro
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Reprezentativa Irlandei de Nord a obținut cea mai importantă victorie din istoria sa din ultimele decenii. (Foto: EPA)

• Decizie. Curtea de Apel București a decis astăzi menținerea amenzii de 40 de milioane dată clubului Steaua de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru manifestările cu caracter rasist ale fanilor steliști la meciul cu Rapid, disputatpe 13 aprilie.(MF)

Anglia, criticata dur de presă

Dublă victorie
New York (MF) - Jucătoarea de tenis Mi- haela Buzărnescu, cap de serie numărul 14, s-a calificat, miercuri, în optimile de finală ale probei de junioare de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, a anunțat site-ul oficial al competiției. Buzărnescu a învins-o, în turul doi, cu scorul de 6 - 2, 6 - 4, pe Anna Tatișvili (Georgia) și va juca în faza următoare a competiției cu Iaroslava Șvedova (Rusia), care a trecut, cu scorul de 3 - 6, 6 - 3, 6 - 0, de Jamie Hampton (SUA). Perechea Mihaela Buzărnescu/Alexandra Dulgheru, cap de serie numărul 3, a învins, în optimile de finală, cu scorul de 6 - 3, 6 - 3, cuplul Yvette Hynd- man/Jill ian O'Neill (SUA/Canada) și va juca în faza următoare a competiției cu perechea Nikola Frankova/Alisa Kleibanova (Cehia/- Rusia), cap de serie' numărul 7, care a trecut, cu scorul de 4 - 6, '6 - 4, 6 - 3, de cuplul ceh Katerina Kramperova/Katerina Vankova.

Revine RăducioiuComo (MF) ■ Atacantul Florin Răducioiu (foto) ar putea evolua în acest sezon pentru echipa de amatori Como, aflată în liga a cincea a campionatului italian, a anun- , țat cotidianul local La Provincia di Como. Ră- duciou, în vârstă de 35 de ani, se antrenează cu formația pregătită de tehnicianul Giacomo Gattu- so și ar putea 3Hn- __ Ar-_L '

Lance Armstrong

■ „Gunoaie", aceasta 
este caracterizarea fă
cută de The Sun la adre
sa jucătorilor naționalei. 

Lance, 
spijînitNew York (MF) - Rutierul american Lance rmst'ong, septuplu

Londra (MF) - „Gunoaie”, a titrat cotidianul The Sun după ce reprezentativa Angliei a fost învinsă la Belfast, cu scorul de 1 - 0, de Irlanda de Nord, în grupa a Vl-a de calificare la Cupa Mondială din Germania 2006. „Sven trebuie să plece după masacrul de la Belfast. A fost prima victorie la Belfast a Irlandei de Nord din 1927. Sven trebuie să se teamă postul său”, a notat The Sun, pentru postul lui. Nici unul ; șwe i-a potat pe jucătorii en-

dintre fotbaliștii englezi nu a părut că știe ce trebuie să joace în sistemul 4-5-1, cu Owen lăsat singur în fată. Rooney și-a pierdut cumpătul înainte de pauză, a primit cartonaș galben și va lipsi la următorul meci, cel cu Austria. Tactica gazdelor a fost strălucitoare: când englezii aveau mingea, nouă oameni în tricouri verzi apăreau în fata lor, iar Beckham, Gerrard sau Lampard au părut lipsiți de idei. Eriksson trebuie acum să bată Austria și Polonia pentru a fi sigur de calificare și de 

glezi cu 3 sau 4, singurii care au primit nota 5 fiind Ashley Cole și David Beckham.
Vor demisiaThe Mirror a subliniat: „Come urn” (La urnă cu voi), făcând un joc de cuvinte cu „come on”, „Lăsati-1 încolo de fotbal. E timpul să căutăm niște eroi adevărați. Să vorbim despre cricket”, a notat ziarul britanic. „îndepărtați cheagul”, a titrat The Mirror, referindu-se la antrenorul Sven Goran Eriksson, care a anunțat că nu demisionează. „Scandările fanilor sunt de înțeles, însă voi îndrepta lucrurile pâ

nă în octombrie. Dacă învingem în ultimele două meciuri, suntem calificați. Este cea mai neagră zi a mea ca selecționer al Angliei, pentru că nu aveam voie să facem nici măcar un egal. Fanii au plătit bani mulți să ne vadă jucând bine. N-ațp făcut-o și îmi pare rău”, a sp< antrenorul Angliei. The Mirror a precizat că Rooney i-a înjurat pe Beckham și Rio Ferdinand în prima repriză. „Anglia joacă precum Brazilia? Cred că ești nebun, Sven. Admite că ești rușinat și jenat, Sven, așa cum ai făcut o țară întreagă să se simtă”, au scris editorialiștii de la ziarul englez.i .Rădufeioiu a spur că venirea la Como este o încercare decisivă pentru el. „Sunt înț^ț or ițje fb zică bună, â^garece n -atf antrenat swt^ur. Sunt entuziasm^ de ceea ce șeComo. Nu îmi place să vorbesc prea mult și țiu pot promite nimic. Aș • vrea să vorbesc pe teren. Vin după un an foarte greu, dar acum pot zâmbi”, a declarat atacantul român. Răducioiu a evoluat la Dinamo București, Bari, Hellas Verona, Brescia, AC Milan, Espanol Barcelona, West Ham United, VfB Stuttgart și ■ AS Monaco.®

I j r încearcâHsă se facă : Lance știe că echipa " ' ''va fi alături de el.. Când Lance a coborât de pe bicicletă, pe 24 iulie, după ce a câștigat a șaptea ediție a Turului Franței, noi eram convinși că nu va mai disputa o altă cursă profesionistă. Asta nu înseamnă că revenirea sa este certă", a declarat Dan Osipow, managerul concursului. Rutierul texan a lăsat să se înțeleagă că ar putea reveni pentru a încerca să câștige din nou Turul Franței.

minfcS poate devem de Formula l.(D.N.)
ndo Alonso a inspectat ieri I belgian «e la Spa, acolo unde du-

Franței, va putea conta pe sprijinul echipei Discovery Channel în cazul în care decide să revină în competiție. „Vom aștepta să se decidă și evident
Andre
■ Americanul a devenit 
cel mai în vârstă sportiv 
care s-a calificat în 
seminale la US Open.

Daniel Neacșu
danitl.rieacsu3lnf0rmmedia.ro

New York - Turneul din acest an de la Flushing Meadows va intra cu siguranță în istorie. O frumoasă pagină a scris-o „veteranul" Andre Agassi, care la cei 35 de ani jumate ai săi a produs un meci memorabil în sferturi, devenind cel mai „bătrân” semifi- nalist al turneului american. Oponentul lui „Las Vegas Kid”, James Blake, un tenisman puternic, care a trecut peste toate accidentările și problemele familiale de anul trecut, a arătat o formă deosebită în ultimul timp. A câștigat la New Haven, după ce în semifinale trecuse de Victor Hă- nescu, iar în prima săptămâ-
Del Piero nu mai este favorit
■ Italienii cred că Mu
tu și Zalayeta au șanse 
mai mari să evolueze 
pentru Juventus Torino.

Torino (MF) - Românul Adrian Mutu și uruguayanul Marcelo Zalayeta au mai multe șanse să evolueze pentru Juventus Torino, decât atacantul Alessandro Del Piero, a anunțat agenția Tgcom. După ce a fost constrâns din cauza unei contracturi musculare să renunțe la partida pe care naționala Italiei o dispută miercuri, la Minsk, cu Belarus, Dftl Piero îsi va găsi foarte 

nă de US Open și-a depus candidatura la câștigarea turneului. Blake și-a adjudecat rapid primele două seturi, la trei, după care Agassi, deși a avut un meci de cinci seturi și în manșa anterioară a revenit, câștigând și el două manșe, tot la trei. Setul cinci a fost dramatic, iar spectacolul din teren total: ași, retururi câștigătoare, scurte, crosuri spectaculoase etc., astfel că spectatorii prezenti nu știau cu cine să tină. A urmat un tiebreak la fel de dramatic, însă Agassi s-a impus după cu 8 - 6, după ce a fost condus cu 0 - 3 și 4 - 5. în turul următor, dublul câștigător al competiției va evolua împotriva unui alt conational, Robby Ginepri. Acesta l-a învins, după un joc la fel de dramatic pe argentinianul Guillermo Coria, cu 7 - 5 în setul decisiv. în această noapte, alte „sferturi” de vis: Federer joacă cu Nalbandian, tenismanul care îl con- 
greu în următoarele săptămâni un loc la Juventus Torino. Sursa citată susține că Mutu și Zalayeta vor avea mai multe șanse să joace în etapele care urmează în Serie A, după evoluțiile pe care le- au avut la echipele lor naționale în meciurile din week- end-ul trecut.Românul a înscris ambele goluri ale naționalei României în meciul cu Cehia (2 - 0) iar Zalayeta a realizat un hat- trick în meciul Uruguay - Columbia (3 - 2). „Poziția lui Del Piero acum la Juventus este precară, deoarece pe lângă Trezeguet și Ibrahimovic, Fa

istoria

Agassi și Blake au făcut cel mai frumos meci al ediției, duce pe elvețian în întâlnirile directe cu 5 - 2, iar antipaticul Hewitt va evolua împotriva „stângaciului” Nieminen.
Careu de așiCompetiția dotată cu aproape 8.000.000 de dolari și-a configurat semifinalele de pe tabloul feminin. Clijters a învins-o după o partidă incredibilă pe Venus Williams și va
bio Capello nu va renunța nici la Mutu nici la Zalayeta pentru el. Del Piero riscă să devină al cincilea atacant al echipei”, scrie Tgcom.it.
Doar Zalayetaîn primul meci disputat de Juve în actuala ediție a campionatului, cel cu Chievo Verona (1 - 0), Del Piero ă fost rezervă și nu a fost introdus pe teren.Capello a preferat tandemul atunci Trezeguet-Ibrahimovic în primul „11”, iar Marcelo Zalayeta a intrat în repriza a doua. Mutu nu a fost convocat pentru partida respectivă.

juca împotriva Măriei Șarapo- va, care s-a chinuit din greu cu compatrioata Natalia Petrova. în cealaltă semifinală, Elena Demienteva o va întâlni pe Mary Pierce. Rusoaica a învins-o într-o reeditarea semifinalei de anul trecut pe Lindsay Davenport, favorită la brusa pariurilor, în timp ce Pierce s-a impus în duelul frances cu Amelie Mauresmo.

Mutu, mai bun decât Del Piero

danitl.rieacsu3lnf0rmmedia.ro
Tgcom.it
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• central Hațeg, T. Vladimirescu, etaj 2, balcon 
închis, vedere spre spital. Relații tel. 0744/899225.

• decomandate, S3 mp, balcon închis, contori- 
zări, boxă, uscătorie, interfon, str. Titu Maio- 
rescu, Deva Tel. 0741/210056.
• decomandate, bnbuiătățM, Hunedoara, zona
OM, etaj 2 din 2, pod și beci, preț 850 milioane lei, 
negociabil; Tel. 746330,0744/158388

• Deva, bdui Decebal, bloc 22, sc. C, ap. 49, 
faianță, gresie, lavabil, ușă metalică, vedere spre 
parc, preț 120.000 ron. Tel. 0723/992790,213837 
după ora 19.
• Săneria, 2 camere de cămin, alăturate, parter, 
zona parc, utilate, preț 400 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0745/343093,260416.

Indulcește-te cu un tort 
de la Cuvântul liber

Prenume

Telefon

CONCURS

.« ■ ■Ț'țTȚD’Află cum poji câștiga Cinul din cele 3 torturi: Decupează șî ' completează talonul de concurs publicat vineri în ziar. Trimite plicul prin poștă la O.P. 1 C.P. 3 Deva, depune-lîn cutiile speciale Cuvântul Liber sau la sediul redatei din Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37A, până marți, 13 septembrie 2005. Extragerea norocoșilor va avea lor miercuri, 14 septembrie 2005, la sediul redacției. Numele câștigătorilor vor fi publicate în paginile ediției de joi, 15 septembrie a.c.
Regulament Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea condițiilor de participare la concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La acest concurs nu pot participa angajați! SE Inform Media SRL și nici rudele acestora de gradul I și II.
Nume.Adresă

• Hero 6, zonă liniștită, etaj 3, contorizări, 
convector, apometre, lavabil sau schimb cu 
casă, preț 33.000 ron, negociabil. Tel. 
0723/446752.
■ foarte ingent, etaj 1, Al. Moților, bloc cără
midă, parchet, gresie, faianță, contorizări apă, 
gaz, 34 mp, instalații sanitare noi, preț 600 mili
oane lei. Tel. 227698 după ora 16 și 0742/564654

• ultracentral Hațeg, parter, posibilități de extin
dere, pentru firme, preț negociabil (lângă 
farmacia Nora). TeL 770735,770367,0722/876141.

• urgent, confort 1, baie, bucătărie, preț 1,100 
mid. lei. Tel. 0254/283274,0254/223336.

• Dada, et 3, amenajat modem, ocupabil 
imediat, preț 630 mii, neg, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)

• urgent, contorizări, balcon închis, zonă 
liniștită, tel. 0740/126029. (Prima- Invest)

■ LManki, dec., balcon închis, parchet, ame
najat, contorizări, preț 880 mii., neg., tel. 
□742/019418. (Prima-lnvest)
• dec, central, contorizări, balcon închis, 
ocupabil imediat, preț 120.000 RON, neg, tel. 
0740/210780 (Prima-lnvest)
• zona Bd. 1 Decembrie, sdec, et 3, contorizat 2 
focuri gaz, apometre, ocupabil imediat preț 980 
mii, tel. 0745/640725 (Mimason)

• zona Kogăbikeami, et 3, circuit parchet 
stejar, balcon mare, 2 holuri, ușă lemn masiv, 
apometre, gaz contorizat scară cu interfon, bloc 
de cărămidă preț 950 mii, tel 0745/640725 
(Mimason)
• ugent LKacuiui, dec, fără îmbunătățiri, 
bucătărie modificată, balcon închis, contorizat 
preț 980 mii, neg, tel. 0740/173103, 206003 
(Mimason)
• zona Mtorița, parter cu balcon construit beci, 
baie cu geam, parchet contorizat 50 mp, preț 
950 mii, neg, tel. 206003,230324 (Mimason) 

•Zona Entincscu, etaj 2, decomandat bucătărie 
modificată parchet nou, gresie, faianță 
apometre, gaz contorizat repartitoare, zonă 
liniștită ocupabil imediat preț 68.000 RON, tel 
0723/251498,232808,0788/165702 (Fiesta Nora)
■ Zona Dada, etaj 2, bloc de cărămidă faianță 
parchet, zonă linștită contorizări, preț 73.000 
RON, tel. 232809, 0723/251498, 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)
• zonă idtracentrală vedere la bulevard, etaj 2. 
decomandate, 2 balcoane, parchet contorizări, 
preț 130.000 RON, tel. 0788/165703,232808,0745/ 
302200. (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)
•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 Went 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii, neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona H. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000)
•zonăcentrală dec, et 1, contorizări, bucătărie 
cu cămară baie, balcon, camere cu linoleum, 
preț 110.000 ron, tel. 224296, 0788-361.782. 
(Garant Consulting)
• rana rmairaă semioec, contorizări, bucătărie 
cu cămară baie, camere parchetate, balcon, 
preț 80.000 ron, tel. 224296,0788-361.782. (Garant 
Consulting)
■ eerrtdecomandate, zona Minerului, et 3,75000 
ron, tel. 224296, 0745-367.893. (Garant 
Consulting)

• zona Scărișoara, semidec, contorizări, repar
titoare, instalații sanitare noi, uși, geamuri noi, 
gresie, faianță parchet baie cu cabină de duș, 
preț 82J300 ron, tel. 224296,0788-361.782. (Garant 
Consulting)

• doc, cu balcon, et 2, zona pieței, preț 110.000 
ron, tel. 224.296, 0745-367393. (Garant 
Consulting)

• doc, balcon, et 2, zona luliu Maniu, preț 
108.000 ron, tel. 224.296, 0745-367893. (Garant 
Consulting)
•doc, balcon, superamenajat zona loan Corvin, 
preț 99.000 ron, tel. 224296,0745-367393. (Garant 
Consulting)
•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 Zanrikoacu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)

• decomandată cărămidă gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona brU. Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)

• OcazH Zona Al. Straiului, dec, et interned iar, 
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)

Lichidatorul judiciar al SC PROPET SA - 
societate in faliment, organizează licitație pu
blică de tip competitiv în vederea valorificării 
de bunuri mobile (mașini, utilaje textile, etc.) 
aflate în patrimoniul acestei societăți.
Licitația va avea loc miercuri 12.10.2005, ora 
12.00 la sediul din Petroșani, str. Lunca, nr. 
117, jud. Hunedoara, unde este afișată și Lista 
cu bunurile de vânzare.
Garanția de participare la Hdtoție este de 30% 
din valoarea bunurilor cumpărate.
în caz de neadjudeeare a tuturor bunurilor, 
licitația se va organiza, după această dală, m 
fiecare zi de vineri la ora 12.00.
Alto informații puteți obține de la lichidatorul 
judiciar desemnat în acest dosar, toi. 0741/ 
168336, sau la sediul menționat mai sus.

130115)

SC GLOBAL GENERAL ACTIVITIS SRL
Deva angajează:

- 1 dulgher
- zidar
- 2 muncitori necalificati.

Relații la tel. 0726/100967. son:

• et L 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)

Una pentru trei!

De astăzi suntem mult mai generoși cu clienții noștri! Pentru

• daczmandafo, aaprafoță mare, centra 
termică proprie, parchet balcon, beci, Decebe 
Preț 125300 ron. Tel. 223400, 0742/00522 
0724/169303. (Casa Betania)
• camera decomandate, centrală termic 
proprie, gresie, faianță modernă parchet LiHat 
ului. Preț 105.000 ron, negociabil. Relații la teii 
toanele 223400,0742/005228.0724/169303. (Cas 
Betania)
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PREȚURILE! 
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DARIANEINSTAL

Str. N. Bălcescu (vis-a-vis de b> erica din Ceangăi)
Tel. 0254/220313. (29606)
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INTERCAR SIBIU
Bilanț pozitiv Skoda Auto la mijlocul anului

Pentru prime dată Skoda Auto a dat publicității declarația M venit consolidat In concordanță cu Standardete lntemt$onala de Raportare Financiară (IFRS).
Oe-a lungul pilmshVr șase luni ala anului 2005, Surde Auro a livrat un total de 244.589 automobile Fable. Octavia și Supam către căențll aS din 90 de țări de pe 
mapamond. Aceasta înseamnă o creștere a vtaMor de Z3S comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut FaHa continui eă Sa cea mai vănduU gamă 
diferitele variante șl versiuni alungind la 121.315 cumpărători, pe locul al Mia ciasăndu-se ,femi8a' Octavia hi 112312 uniați comercializate In întreaga lume, 
luna Iunie a fost singura ft care vânzările maJeluW Octavia le-au depășit pe cete ale serie I Fabia, taurina Slmda Supeifi a tact prâfatMS de 10.442 de cdtențj. Cele 
mal noi versiuni, Stoda Octavia Cârtii șl Octavia Combi 4«4 - lansate pe piață ki luna Ianuarie - eu tout vinMe fttt-un volum da 30.483 unități In doar șase luni 
dala momentul anunțări dlsponKlitățtl.

Venbidle totale ale Skoda au atins un an nivel de top, grație noi game OctaMa, șl au ajuns la 973 miliarde coroane, «ea se reprob na e creștere da 16,8procente 
față du aceeași perioada a anului trecut Aceasta a contribuit șl la un salt considerabil al profitului brut de la 10,8 mUlarde coroane ta 12,3 malarie coroane 
M4,4%).
DetMWIttlg.președtatBlaConsiliululde Administrare al StodaAutM declarat .Prin aceste realitate aferenta primei jumătăți a anului, ne așteptăm la efecte pori- 
tira Jl oeee ca privește oțrtmlzarea coaturtor, Ier proriuil după Impozitare al Skoda Auto să ajungă măcar la rtwlrt ceM din 2004”.

Ianuarie-Iurta

  2005 .. »04 «foram» te*
taM către dlenti ___ MtldejnasW 244,6 227,9 *7,3
MM Mii de mașini 288.7 231.5 *12,2
Produdpe MU de mașini 257.5 232,1 *10,9
MMȘy......... . Persoane 26.11 224,174 *8.0
Venituri totale MUioans peroane 97.315 83.332
Mtbnit MBoane coroane 12.305 10.757 *14,4
Mt operational Milioane coroane 5.522 3.465 *59.4
■m MaMe de knoomaM KHIome coroane 5.096 2.919 *74,8
Rn'dUBllmpDdtere Milioane coroane 3.949 2.548 *55,0

NV MWoaoș corosne 2.P18 3.497 -18.6
CasBltowtat Mifioene coroane 10.461 8.162 *28,0
Ucftlffifflgnra Mffloarie coroane «fi -8.487 /
Iri RoroMe, Sada îjt păstrează supremația Si preferințele cliențHor, Iar pănă ta tlual de un va depăși 12.000 de unități livrate. 
Pi ȘaMĂH. ON 1, KM303*750,

IS4 0289/500.600, FAX: 02W/E00388

fj-Q.
t—C, jlcasaidumne.ivo.iUr

■Str. Sintuhalm^nrțiy 
țel. 0254 2’10<)43*-T2S^,10942

Investim in eleganță
■

TRAVEL

AGENȚIA DE TURISM 
SI BILETE DE AVION

DEVA, B-DULDKBAL, NR. 4A 
Tel/Fax 0254/21«5j 3,0254/234247 

E-mail: neoaiofravaiOnfaknk.ro

TURISM m LA A LA Z

INTERCAR Dealer autorizat pa județele

aarvlca-ul /ntergar aslBurt pletele da dchimb ți reparațiile pentru autoturismele Skoda.

neoaiofravaiOnfaknk.ro
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• dec, bloc de cărămidă, balcon mare, bucătărie 
modificată, contorizări, scară cu interfon, vedere 
spre oraș, Minerului. Preț 74.000 ron, neg. Telefon 
223400,0720/387896. (Casa Betania)
• zona Micro, semidec., modificat, faianță, 
gresie, centrală termică, rolete exterioare, bine 
întreținut, n.droizolație italiană, preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat, apo- 
metre, 2 balcoane, bine întreținut, fără îmbu
nătățiri, et. 1, preț 1,050 mid., tel. 235208; 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• zona Lido, dec., et. 6, amenajat, contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Mc Auto, et. 2, dec., 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid., neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona IxL Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 1,3 mid. neg, tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona 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)

• Deva, str. Mihai Viteazul, et. 4, dec, preț 45 500 
euro, neg, 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 Eminescu, dec, ușă metalică, balcon 
închis, cameră mică cu parchet gaz contorizat 
cu 2 focuri, hol central, baie modernizată, preț 
750 mii. lei, tel. 0729/002100. (Megalopolis) 
•dec, str. Bejan, cu îmbunătățiri, preț 650 mii. lei, 
neg, tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• M. Eminescu, 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)

Cumpăi ap. 2 camere (04)

■zonă bunăîn Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika) 
• urgent, to Deva, zonă bună, plata Imediat'Tel. 
215212 (Prima Invest)
•legeni, tozonă liniștită, decomandat etlsau 2, 
în zona Progresu, Gojdu, Mărăști cu plata 
imediată, tel.0723/251498,232808 (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 80 mp, fără 
îmbunătățiri, str. N. Titulescu, 20, sc. C, etaj 1, 
Hațeg. Tel. 0722/599487.
• decomandate, 2 balcoane, 98 mp, vedere în 2 
părți, 2 focuri gaz, etaj 1, zonă centrală, preț 1310 
mid. lei, ușor negociabil. Tel. 228615.

• decomandate, central, parter, vedere în 2 
părți, hol mare, centrală termică, bucătărie 
modificată, preț 1350 mid. lei, negociabil. Tel. 
218516,0724/698256.
• decomandate, contorizări apă, gaz, încălzire, 
cablu, internet 2 băi, 2 balcoane închise, pod, 
acoperit cu tablă, zonă favorabilă, preț 1300 
mid. lei, negociabil.Tel. 21Ș978,07277357313.
• toarte wgent zona gării, condiții'avantajoasei, 

preț acceptabil. Tel. 0722/814887.
• localitatea Simeria. Relații tel. 261013.
• urgent, etaj 1 din 4, centrală termică, balcon 
închis, contorizări, lavabil, jaluzele exterioare, 
bucătărie modificată, zonă liniștită, preț 370 
milioane lei, negociabil. Tel. 0723/446752.
• urgent zona Eminescu, etaj 3, cărămidă, 
contorizări, instalație centrală, parchet gresie, 
preț 1,100 mid. lei. Tel. 0721/850920.

■zona L Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică, ter- 
mopan, 2 bai, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bduL N. Bălcescu, et. 3, cărămidă, 
centrală, parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Dorobanți, et 2, centrală termică, fără îm- 
bunătățiri majore, bucătărie modificată, preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika) 
•zona Progresid, et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 13 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona a Enescu,. decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență, preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662, (Evrika) 
•zona Procesul, 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 a Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1350 mid. 
Tei. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• 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. 
0788-165703,232808,0745-302200. (Fiesta Nora)

• zona Dorobanț, etaj 1, decomandate, 2 
balcoane mari, 2 bai. vedere în 2 părți, spațios, 
centrală termică preț 160.000 RON, tel. 
0723/251498,232808,0788/165702. (Fiesta Nora)

• zona AL Armatei, etaj 3, balcon, apometre, gaz 
2 focuri, fără modificări, preț 89.000 RON, tel. 
0745/302200,232809,0788/165703.  (Fiesta Nora)

• zonă centrală I. Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil imediat, preț 13 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 centrală amenajat cu centrală termică 
dec., parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness)
• dec, parchet 2 balcoane închise, centrală 
termică, termopane, preț 13 mid. tel. 
0726/710903 (Prima Invest).
• wgent, Bălcescu, 110 mp, 2 băi, 2 balcoane, 
contorizat 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)
• zonă excelentă contorizat et intermediar, 
gresie, faianță termopane, 2 balcoane, parchet 
preț 135 mia, tel. 0740/126029 (Prima-lnvest)

■ zona Bălcescu, superamenajat, et Interme
diar, bloc de 4 etaje, preț 30.000 euro, neg, tel. 
0721/815781 (Prima-lnvest)
• zona Bucegi, Hunedoara, et. 2, cu mici 
îmbunătățiri, preț 750 mit neg., tel. 0727/191703. 
(Partener Hunedoara)
• dec, vedere în 2 părți, 2 băi, 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 1,5 mid., tel. 
0729/002100. (Megalopolis)
• Dec AL Viitorului, centrală termică parchet, 
vedere în 2 părți, preț 135 mid, tel. 0729/002100 
(Megalopolis)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• urgent, spațios, decomandate, în zona 
Dorobanți, cu un sistem bun de plată tel. 
0745/302200. (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomadante, super amenajat, etaj 3, zona 
Comtim Micro 5, preț 93.000 ron, negociabil. Tel. 
0723/446752.
• Deva, LBiacutai, etaj 1, preț 45000 euro, fără 
intermediari. Tel. 0727/011504,223983.
• Deva, zona pieței, ocupabil imediat. Tel. 
233473,0723/712388.
• urgent etaj 3, Micro 5, super amenajat, la 
cheie, preț 930 milioane lei, negociabil. Tel. 
0723/446752.
• zona tifiaculie, 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 1380 
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)
• decomandate, centrală termică gresie, 
faianță marmură 2 balcoane, et. intermediar, 
zona M5, Hunedoara, preț 950 mii., neg., tel. 
0727/191703. (Partener Hunedoara)
• zonă ultracentrală et 2, decomandate, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, ușă metalică 
contorizări, parchet preț 50.000 euro, tel. 
0788/165703,232809,0745/302200. (Fiesta Nora)
• 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 băi, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet, loc rezervat pt mașină preț 
1,400 m|d, neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)

Vând case, vile (13)

• casă Hunedoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 bucă
tării, centrală termică grădină preț 2,2 mid lei 
(220.000 ron). Tel. 0727/694215 0744/261665, 
0254/719728
• to Deva casă ap. 1, cu două curți și grădină 
str. Gri viței, nr. 31, preț 1 mid. lei. Tel. 236510
• vând/scNmb casă Deva, Viile Noi, 4 camere, 
curte, grădină cu apartament 3 camere în Deva 
plus diferență și butoaie fag de 150 și 300 litri. 
Tel. 219588

•sir. 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) 

•casă 3 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)

• casă p+l, 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 Horie,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; 0724620358 (Rqcan 3000)
• 4 camere, Deva bucătărie, baie, garaj+700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț 80.000 euro, neg, 
tel. 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)
• P+l, la parter 2 camere, bucătărie și baie, etaj 
nefinisat, atelier, curte și grădină Deva pteț 2,5 
mild, neg, 0746/225.726:0254/213.050 (Casa 
Majestic).
•8 camere, sc 130 mp, teren 1000 mp, Abrud, jud. 
Alba pteț 50.000euro, negociabil, 
0746/225.726;0254/213.050 (Casa Majestic).
• In zonă centrală, 2 camere, bucătărie, baie, 
gaz, apă canalizare, curte, grădină 500 mp, preț 
82.000 euro, tel. 206003,230324 (Mimason)
• zona CătagărenL 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat, gresie, faianță beci, garaj, 
curte, grădină 762 mp, preț 130.000 euro. neg, tel. 
0740/173103,206003 (Mimason)

Societate de producție cu sediul în Deva, cautâ în 
ederea angajării: 

-MECANIC-regtar mașini (prese), de preferință malriter; 
-SUDOR - sudură TIG (mediu protector argon) 
Se cer: -experiență în domeniu

-disponibilitate la program de lucru în 3 schimburi 
■domiciliul stabil în Deva sau posibilitatea efectuării navetei 
-cunoașterea limbii franceze este un atu 
-dinamism, seriozitate.

INGINER MECANIC
-experiență fn domeniu 
-cunoștinȘ rro -:tar PC 
-cunoaștere limba franceza ș au engleză 
-dinamism, seriozitate.
-domiciliul stabil în Deva sau posibilitatea efectuării navetei. 

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV prin fax/(tel.) la nr. 
234068. (jo™

• zona Emkiescu, construcție renovată living de 
28 mp, dormitor, baie, bucătărie, termopane, ct, 
beci, curte, 365 mp, preț 3,5 mid, neg, tel. 206003, 
230324 (Mimason)
• zona Viile Noi, 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat, gresie, faianță beci, curte, 
garaj, sc 130 mp, st 125 mp, preț 75.000 euro neg, 
tel. 0745/640725 (Mimason)

Cumpăr case vile (14)

• wgent, Deva sau Simeria, cu grădină Plata 
imediat Tel. 215212.. (Prima Invest).

Vând case de vacanță (15)

• construcție 2002, stațiunea montană Straja, 7 
camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.
• urgent 4 camere, bucătărie, baie, hol, garaj, 
anexe, grădină 600 mp, în apropiere de Deva, 
preț 600 mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

vând case la țară (17)

• 2 camere și anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.
• 4 camere, pivniță coridor, curte, grădină 1500 
mp, cu pomi fructiferi, în Dobra, str. Gării, 6, preț 
900 milioane lei. Tel. 212406,283132.
• casă Băda nr. 31, gaz 2 focuri, apă canalizare 
la poartă materiale de construcție, grădină 21 
ari. Tel. 216231,0741/196582.
• casă in Cristur. Relații la tel. 236063 după ora 
18
• casă lângă Simeria (Uroi), renovată 2003, cca 
1500 mp teren, anexe, posibilități gaz. Relații la 
tel. 262941 după ora 18
• casă modestă Bârsău, teren, curte, 1700 mp, 
curent electric, fântână la șosea, preț 350 
milioane lei. Tel. 229034,0724/355166.
• la șoseaua Timișoarei, 35 km de Deva, 30 km 
de Făget, curte, cabană în curte, anexe, curent 
380, grădină 50 ari, acte separate pentru loc de 
casă preț 900 milioane lei. Tel. 0723/885562.
• panoramă șl poziție deosebită, grădină viță 
de vie, pomi fructiferi, grajd, șură și șopron, zona 
Retezat sau schimb cu apartament deco-. 
mandat, etaj 1 ■ 3, în Deva, zona Dorobanți. Tel. 
0254/779648
•In Boholt, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modern, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)
• Sat BreteBn, Corn Vețel, formată din 2 corpuri a 
câte 3 camere +anexe gospodărești, st 3200 mp, 
preț 800.000.000 ROL, 0746/225.726:0254/213.050 
(Casă Majestic).
•3 camere + anexe gospodărești, teren 1500 mp, 
corn Crișcior, jud Hunedoara, preț lmild, nego
ciabil, 0746/225.726:0254/213.050 (Casa Majestic)
• p+l, Șoimuș, 4 camere, 2 băi, bucătărie, gaz, 
încălzire centrală sc 100 mp, grădină 1500 mp, 
preț 2 mid, neg, tel. 0726/710903 (Prima-lnvfest)

Vând garsoniere (19)

• 2 camere, etaj 1, Dacia, bl. 4, multiple 
îmbunătățiri, preț negociabil, la vedere. Tel. 
228109, după ora 16.
• Hunedoara, zona T eatru, Bdul Corvin, bl. 3 bis, 
etaj 3, încălzire proprie, preț negociabil. Tel. 
0744/974778.
• taetațlmeaGeoagiuSăi, lângăflotef Shnda, 
modificată baie, bucătărie cu gresie, faianță 
gaz bucătărie, termopan, parchet, convector pe 
gaz pentru încălzire, boiler apă caldă cablu tv, 
mobilată sau nemobilată Tel. 0722/281895 sau 
219232.
•zona Progresul, dec., et. 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et. 1 și 2, ocupabile imediat, preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)

• zona Mărăștiul Nou, dec., contorizări proiect 
gaz 2 focuri, preț 72.000 RON, tel. 0723-251498, 
232809,0788-165702. (Fiesta Nora)
• Zona Udo, dec, balcon, modificări și 
amenajări, gresie, faianță rigips, contorizată se 
poate da și mobilată preț 68000 RON, 
tel.0745/302200, 232808, 0788/165703 (Fiesta 
Nora)
• zona Dada, etaj 1, dec., apometre, gaz contor
izat, repartitoare, parchet, preț 48000 RON, tel. 
0745-302200,232808 0788-165703. (Fiesta Nora)
• zona Mărăștiui Nou, zonă liniștită etaj 2, 
decomandată, 30 mp, balcon, fără modificări, 
contorizări, preț 65.000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Dorobanți etaj 1, dec., fără modificări și 
amenajări, contorizări, ocupabilă imediat, preț 
68000 RON, tel. 0745/302200,232808,0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• zona Decebal dec., apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, parchet de stejar, termopan, 
balcon închis, baie mare, recent renovată 
ocupabilă imediat, preț 72.000 RON, tel. 
0723/251498,232808 0788/165702. (Fiesta Nora)

• zona Miorița, etaj intermediar, 33 mp, balcon 
mare, vedere deosebită ușă lemn capitonată, 
foarte bine întreținută preț 78.000 RON, tele
foane 0745-302200, 232808,0788-165703. (Fiesta 
Nora)

• zona Dada, fără gaz, dec., baie, parchet în 
cameră preț 45000 ron, tel. 224.296,0788-361.782. 
(Garant Consulting)
• confort 1, dec., suprafață de peste 35 mp, b-dul 
Decebal, preț negociabil, tel. 0741-154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• semidec, bucătărie, balcon, etaj intermediar, 
zona Kogălniceanu, preț 64.000 ron, tel. 0741- 
154.401,227542, seara. (Garant Consulting) 
•zona Zamfirescu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 miUei. 2352080721/985256. (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et. 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Mărăști, dec., mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000) 

•zona Mărăști, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)
• garsonieră cu balcon, contorizări, baie mare, 
Al. Crișului. Preț 43.000 ron. Tel. 223400,0740/ 
914688,0724/169303. (Casa Betania) 
•etmtenned contorizări, bine întreținută Al. 
Romanilor. Preț 43.000 ron. Tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)

• et I dec., balcon, contorizări, fără 
îmbunătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)

• 2 camere, semidec., parchet, baie cu 
gresie+faianță, bloc de cărămidă totul contor
izat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți dec., modificată (cameră 
-Hiving), repartitoare, parchet, gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii, tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată gresie, 
faianță, termopan, ușă metalică parchet 
contorizări, preț 680 mii., tel. 235208; 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet, 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fară îmbunătățiri, preț 680 
mii., tel. 235208 0724-620358. (Rocan 3000)

• Deva, zona Gării, str.l.Maniu, parter, preț 
850.000.000 ROL., neg, tel. 0746/225.726; 
0254/213.050 (Casa Majestic).
• stare bună în Deva, preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• str. M. Eminescu, et. 3, baie, hol, bucătărie, 34 
mp, preț 600 mii. lei, tel. 0729/002100. (Mega
lopolis)

Cumpăr garsoniere (20)

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

• urgent h Deva, tel. 0741-154.401,227542, seara. 
(Garant Consulting)
• Cumpăr garsonieră conf.l. pe str.N.Bălcescu, 
sau b-dul Decebal, ofer prețul pieței, 
0746/225.726:0254/213.050 (Casa Majestic).

Vând terenuri (21)

• 1000 mp teren zona Deva, bun construcție 
cabană casă facilități gaz, curent tel. 
0726/158688
• 1000 mp teren zona poștă fs 18 m, toate 
utilitățile, ideal construcție imobil, supermarket 
sediu firmă preț 110 euro mp negociabil. Tel. 
0726/826624.
• 1779 mp teren între Deva - Sântuhalm. Tel. 
210869,
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru constrocții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF. Tel. 212272,0723/732560.

• 5700 mp teren extravilan, Bârsău, peisaj 
deosebit fs 15 m, preț 15.000 euro. Tel. 229034, 
0724/355166.
• grădină cu pomi, intravilan, 2800 mp,în Poieni 
Beriu, zonă turistică curent la poartă apă 
curgătoare în capătul grădinii, acces auto, preț9 
euro mp, negociabil. Tel. 0727/497976.
• intravilan Băda cu toate facilitățile: apă gaz, 
curent 3600 mp, preț 4 euro mp, fără interme
diari. Tel. 0724/388452.
• intravilan Simeria, str. Cuza Vodă 1400 mp, fs 
12 m, acces la toate utilitățile, preț 10 euro mp. 
Tel. 0745/343093.
• intravilan, loc de casă în Tâmpa, 1 km de 
moara Simeria, 1700 mp, fs 17 m, curent, gaz, 
apă canal, preț negociabil. Tel. 0354/402235, 
0726/118427,0721/818917.
■ intravăan, Șoimuș, pe șoseaua Brad, 600 mp, fs 
19 m, gaz, curent, 5 euro mp, negociabil. Tel. 
0744/510887,0724/659507.
• teren plat intravilan, Sântuhalm, 2000 mp, 40 
x 50 m, curent gaz, zonă de case, preț 13 euro 
mp. Tel. 0745/253413.
• urgent teren parcelabil pentru casă în Ilia, 
facilități curent canalizare, apă fs 38 m, acte în 
regulă preț 1 euro mp, negociabil. Tel. 282813, 
0746/772944.
• vând 10 parcele teren a 500 mp în zona 
Căprioara. Tel. 211124.

Suntem o FBțeș ae magazine de tip discount ce aparține concernului germar IhnielmSnn, 
grup eu «ecMime și experiența ia sfert mondial, având în Etarapa nu mai pufin ța 3600 
magazine și 30® saiaria|i. b deschiderii magazinelor noastre din Râmnicu

Mlcm Miownf, Bista|a. taiu și Orâsfe - căutăm: i ‘ ‘

Vânzător/Vânzătoare
Calitățile dumneavoastră:• orientarea către clienți este cea mai importantă prioritate a dumneavoastră• capacitatea de a iucra cu plăcere într-o echipă• angajamentul personal și flexibilitatea• experiența în domeniu - prezintă un avantaj
Alătură-te acum echipei Micilor Prețuri!
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• vând 2300 mp, teren intravilan în Deva, Str. 
Alunului (zona agrement), case vacanță Tel. 
227242.

• vând teren intravilan, cu o suprafață de 
4600 mp, informații tel. 0745/024316 mobil, 
0265/717623 fix. Cei interesați vă rog sunați 
după ora 20.00.

• In Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)

• Simeria, zona Pepinieră parc, st 447 mp, fș 18 
m, facilități, preț 30 euro/mp, neg, tel. 
0745/640725 (Mimason)
• zona Cristur, 1400 mp, preț 8 euro/mp, tel. 
0745/093073. (Partener Hunedoara)
• Ctods, 979 mp, preț 18 euro/mp, neg., cu ieșire 
fa stradă și la lac, tel. 0721/839624. (Partener 
Hunedoara)
■ Intravilan, zona Zăvoi st 9000, parcelat apă 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• intravBan, zona Zăvoi st 1200 mp, fa 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat preț 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• intravilan, 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)
• intranfan, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă, curent gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intravian, st 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• intravilan, zonă de vile, 500 mp, toate 
facilitățile, teren plan, tel. 0721/815781(Prima- 
Invest)
• tobavtian in Vețel, st 2600 mp, fs 10 m, preț 85 
euro/mp, tel. 0740/210780 (Prima-lnvest)
• intravilan Deva, st 800 mp, fș 20 m, toate 
utilitățile în zonă canalizare, apă gaz, current 
ideal construcție casă preț 45 euro/mp, neg, tel. 
0726/710903 (Prima-lnvest)
• intravilan, st 8.000 mp, fs 40,75 metri, intrare 
din 2 părți, curent electric și gaz metan pe teren, 
zonă industrială Sîntuhaim. Preț 6 euro/mp, neg. 
Tel. 223400, 0740/914688, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• intravilan, 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 Betania)
• intravilan la DN 7, st 3.600 mp, fs 104 metri, 
toate utilitățile, la ieșirea din Deva spre Simeria. 
Preț 23 euro/mp, neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• mtravBan, to zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp fiecare, zonă rezidențială plan de 

urbanism și de utilități aprobat. Preț 17-21 
euro/mp. Tel. 223400, 0742/005228. (Casa 
Betania)
• kitravfian, la DN 7, st 5700 mp, front stradal 35^ I 

metri, situat între Sântandrei și Sîntuhaim, în 
zonă industrială Preț 18 euro/mp, neg. Tel. 
223400,0720/387896,0742/005228  (Casa Betania)
• teren totravlan la DN 7,11.600 mp, front stradal
56 metri,între Deva și Simeria. Preț 10 euro/mp, 
neg. Tel.223400,0724/169303,0741/120722. (Casa 
Betania)
• Intravilan, str. Prelungirea Viilor, suprafața 
1400 mp, front stradal, 18 m preț 7 euro/mp, neg, 
0746/225.726:0254/213.050 (Casa Majestic).
• totravflan to Băcia, 3605 mp, apă gaz la drum, 
preț 14.900 euro, tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• Intravilan, simeria, 4700 mp, cu utilități, preț
20 euro/mp, neg, tel. 0729/002100 (Megalopolis)

Cumpăr teren (22)
•cianpăr teren în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• wgent 5 hectare teren intravilan la șosea 
Deva sau împrejurimi. Plata imediat Tel. 215212. 
(Prima Invest).

Vând spații comerciale (25)

• 70 mp, zona gării, centrală termică, ideal 
magazin, abc, reprezentanțe firme, preț bun. Tel. 
0726/826624.
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• central amenajat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)

Alte imobile (27)

• fermă la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț
25.000 euro neg, tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

imobile chirii (29)

• todwiez cameră la elev - student, la casă în 
Deva. Tel. 231294 după ora 21.
• închiriez spațiu comercial Dacia, Al. 
Romanilor, potrivit și pentru birouri, preț 150 
euro/lună Tel 0740/315050.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
contorizări, mobilat și utilat, Deva, preț 130 euro. 
Tel. 0727/885561.
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată ‘ 

repartitoare căldură camere decomandate, preț 
90 euro/lună Tel.0745/827941.
■ ofer spre închiriere garsonieră mobilată 
repartitoare de căldură camere decomandate, 
preț 100 euro/lună Tel. 0745/827941.
• primesc In gazdă elev(ă), preț negociabil. Tel. 
212242.
• primesc to gazdă o elevă Deva, Aurel Vfaicu, 
nr. 48 (lângă Liceul pedagogic). Tel. 0254/212865.
• tineri căsătoriți căutăm pe termen lung 
locuință până în 50-60 euro/lună oferim și 
rugăm seriozitate. Tel. 0721/528753, 212242, 
seara.
• central amenajat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spați comerciale pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut wgent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• garsonieră complet mobilată preț 80 
euro/lună tel. 215212-lnvest)
• garsonieră lătracentrală, contorizată mobi
lată aragaz, frigider, preț 90 euro/lună tel. 
0740/126029 (Prima-lnvest)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
■ ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală, st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară termopan, 
wane false și spoturi, centrală termică supera- 
Tienajat preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
•caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mobilat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• garsonieră dec, proaspăt renovată modem, 
centrală termică proprie, baie modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv color, frigider, 
mașină de spălat automată, Dorobanți. Preț 160 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896,0740/914688 
(Casa Betania)
• ap4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă baie modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv color nou, Al. Constr. 
Preț 260 euro/lună Tel 223400, 0742/005228. 
(Casa Betania)
• urgenți Se închiriază pentru sediu de firmă 
sau birouri, ap. 2 camere, decomandate, zona 
Decebal, et 2, vedere la bulevard, centrală 
termică termopan, gresie, faianță parchet 
lamelar nou, recent renovat La cerere se poate 
mobila pentru birouri, tel. 232808 (Fiesta Nora)
• zona Dorobanți parter, intrare separată posi
bilitate pentru birouri sau depozit 150 
euro/lună tel. 224.296, 0745-367^3. (Garant 
Consulting)
• zona Dorobanți et 1, superamenajat dotat 
120 euro. tel. 224.296, 0745-367.893. (Garant 
Consulting)
• zona M. Viteazul, dec^amenajat mobilat ct 
250 euro/lună tel. 224.298 0745-367.893. (Garant 
Consulting)

• zona Caragiate, e.t 1, mobilat utilat ct 320 
$/lună + menajeră tel. 224.296, 0745-367393. 
(Garant Consulting)
• dec, bucătărie mobilată parter, pt locuit sau 
birouri, 1300 euro/lună tel. 224.298 0745-367393. 
(Garant Consulting)

TOP TeCHSRL

Pitică hâzi: Gigabyte. RSB «OO
AVwltmw; Intel Pentium 4. 2300 MHz 
Memorie. PriBcetan DDK 256 MB PC3200 

video: Gigabyte ATI Radeon 9.550 
Sony 3.5*. 1.44 MB

HDD: Western Digital B0 «0 6’8, "200rpm
I nit. ttpfici: LCi CD RW DVD 52x 32x 52x Ux 

; Monitor: Belinen I7** Out. 1280x 1024 max.

RECLAME

http://www.toptech.ro
mailto:salGs@toptech.ro


MICĂ PUBLICITATE /l3vineri, 9 septembrie 2005
• zona Dufflu Zamflrescu, dec., mobilat, parter, 
400 euro/lună, cu cheltuieli incluse+menajeră, 
tel. 224.296,0745-367.893. (Garant Consulting)
• amenajat -H occidental, ct, nemobilat, zonă 
buni preț 1000 ron, tel. 0741-154.401, 227542, 
seara. (Garant Consulting)
• închiriez garsonieră, Deva, zona Gării, 
0746/225.726:0254/213.050 (Casa Majestic).
• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, 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 garsonieră dec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă nouă, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună, tel. 221001, 
0723/892060. (Casa Blanca)
• ofer vilă mobilată, garaj, piscină, preț 1000 
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 garsonieră mobilată și utilată, zonă 
centrală, preț 90 euro/lună, tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer cameră in zonă bună, Deva, preț 100 
euro/lună + avanst cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer spațiu comercial, 33 mp, pretabil ABC, 
mag. de orice fel, birouri, zona Dacia, preț 150 
euro/lună, tel. 0740173103 (Mimason)

• ofer spațiu comercial, 60 mp, fs 8 m, compus 
din sală vânzări, magazie, zona Dacia, preț 15 
miiyiună, tel. 0745/159573,206003 (Mimason)
• ofer hală cu 2 corpuri de clădire, curte inte
rioară, 2500 mp, apă gaz. zona peste linie, preț 
80 mii. neg/lună, tel. 206003,230324 (Mimason)
• ofer spațiu comercial amenajat modem, st 100 
mp. 4 încăperi, 2 grupuri sociale, gresie, faianță, 
termopane, zona Romsilva-ITM, preț 300 
euro/lună, tel. 206003,230324 (Mimason)

• ofer spațiu comercial zona Bălcescu nou, 30 
mp. pretabil birouri, preț 6 mil/lună, tel. 

0745/640725 (Mimason)

• ofer casă 2 camere, zona Banca Românească, 
preț 200 euro/lună, tel. 206003,230324 (Mimason)
• urgent spațiu comercial, 20 mp, cu acces la 
utilități, Hunedoara, zona gării, preț 90 euro, 
neg., tel. 71883,3 0740-130413. (Partener Hune
doara)
• ofer spațiu comercial, în Orăștie, 100 mp, preț 
550 euro/lună, neg., tel. 718833, 0740/130413, 
(Partener Hunedoara)
• ofer i. -depozit, în Orăștie, 80 mp, preț 350 
euro/lună, neg., tel. 718833, 0740/130413. 
(Partener Hunedoara)
• ofer spațiu comercial, în Deva, 70 mp, preț 550 
euro/lună, neg., tel. 718833, 0740/130413. 
(Partener Hunedoara)
• ofer depozit-platformă, în Deva (2 hale indus
triale + platformă betonată), 2500 mp, preț 1300 
euro/lună, neg., tel. 718833, 0740130413. 
(Partener Hunedoara)

• vând Dada Logan 14 MPI. geamuri electrice, 
abs, închidere centralizată la telecomandă, 
radio-cass Sony, 2 x airbag, verde cameleon, 
preț 7100 euro. T61.0720/010401.

Auto străine (37)

• vând Opal Astra 1,7 TDI Elegance, af 2001, 
dotări complete, stare foarte bună, preț nego
ciabil. Tel. 0721/251652.
• vând Skoda Octavia break, af 2001,126.000 km, 
geamuri electrice, alarmă, închidere centra
lizată, cd, compact bord, culoare gri metalizat, 
preț 8650 euro, negociabil. Tel. 0744/597784.
• vând Ttabant 601 limuzină, stare foarte bună, 
35.200 km la bord. Tel. 223103.

Imobile schimb (30)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

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

Calculatoare si accesorii 
(51)

• Apartament cu 3 camere, Deva, ultracentral, et 
1, dec, cu casă + diferență, sau cu apartament 
cu 2 camere, Deva, zona Gojdu, 
0746/225.726:0254/213.050 (Casa Majestic).

Auto românești (36)

• vând foarte avantajos semănătoare de grâu 
și porumb, noi. Tel. 0258/760308.
• vând plug pe țeava pentru tractor U 650. Tel. 
0723/014959,0745/863361.
• vând plugul la comandă pentru tractoare de 
15 până la45CP.Tel. 731494.

• vând ladă frigorifică Arctic, 5 sertare, preț 500 
ron. Tel. 770722.
k vând mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661001 ■ 2505013, perfectă funcționare, 
vechime peste 100 ani, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

Altele (61)

• vând convenabil Dacia 1310 recarosată în 
1999, stare foarte bună. Tel. 0744/585516.
• vând Dada Logan, af 2005,500 km, full option, 
culoare roșu passion, 8350 euro, preț vânzare 
7800 euro. Tel. 0744/597784.
• vând toarte urgent Dacia Super Nova, Climă, 
af noiembrie 2002, 31.000 km la bord, stare 
impecabilă, foarte bine întreținută, 5.000 euro, 
negociabil. Tel. 0745/772688
• vând urgent Dacia 1310 Berlină, 1990, acte la 
zi, preț 34 milioane lei, Dacia 1310 Berlină din 
1986, acte la zi cu față de CN 2, spoilere, preț 28 
milioane lei, negociabil. Tel. 260092.

• vând Dada papuc 2 locuri cu suprastructură, 
af 2002,60.000 km. Tel. 0744/505289.

• vând ugent Dacia Nova T, af 1997, stare foarte 
bună, unic proprietar, preț negociabil, la vedere. 
Tel. 0254/232442, Deva

Moto-velo (41)

• vând biddetâ universală cu 18 viteze, stare
foarte bună preț 1.500.000 lei, negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.

Piese, accesorii (42)

• vând 3 bucăți anvelope Victoria cu jantă și 
cameră de dimensiunile 975/18, cutie de viteze 4 
trepte șî electromotor, ambele de Dacia. Tel. 
221431 seara.
• vând far nou pentru Opel Vectra, preț 50 euro 
și jenți tablă 13„ 4 găuri, preț 15 ron/bucata. Tel. 
214664,0723/227569.

Garaje (43)

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

f
 CONSILIUL LOCAL 

AL MUNICIPIULUI DEVA

ANUNȚĂ
Având în vedere prevederile Regulamentului privind procedura 
de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru 
stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor - H.G. nr. 
890/2005.
Consiliul Local al municipiului Deva convoacă în data de 
10.09.2005 ora 10.00, în sala de ședință a Consiliului Local Deva, 
P-ța Unirii, nr. 4, adunarea proprietarilor deposedați sau moșteni
torii acestora îndreptățiți la revendicarea de terenuri potrivit Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 cu modificările și 
completările ulterioare și a Legii 247/2005, pentru alegerea 
reprezentanților proprietarilor în Comisia locală de fond funciar.

(30085)

S.C. MARSILIA TRANSCOM SRL
fel.: 0745-659 522,0788-659 522. Fax: 0259413 467
Transport intern și internațional 3,5-21 

CU PLATA UNUI SINGUR SENS
Căutăm producători de materiale 
de construcții în vederea realizării 

unui parteneriat reciproc avantajos

www.marsiliatrariscorri.ro

TRĂNSPORLGRATUIT^r ..
LA DOMICILIUL^CLIEM \L... # J

UNIUNEA EUROPEANĂ
' ’ Program finanțat prin PHARE

CURSURI GRATUITE
SC INTERLOG COM SRL Brad

Organizează în perioada septembrie - octombrie 2005 următoarele cursuri de perfecționare:

■ Telecomunicații modeme; ■ Informație șl comunicare - utilizarea serviciilor Internet; ■ Proiectare 
pagntlorWeb

Cursurile sunt gratuite și se deifășoară in cadrul proiectului «Microcentro zonal de perfecționare a 

adulplor» în cadrai programului PHARE - Dezvoltarea Resurselor Umane.
Cursurile se adresează angajaților din unități economice din zona Brad.

Informații la tel. 0254-606040. (29205)

• închiriez garaj în Deva, Aleea Patriei. Tel. 
0722/526637.
• închiriez to zona Pieței centrale, amplasat la 
parter de bloc, 20 mp, current, apă preț 20 
euro/lună tel. 0745/640725 (Mimason)

• închiriez In zona Cuza Vodă amplasat la 
parter de bloc, încălzit, apă curentă preț 80 
euro/lună tel. 0745/253413 (Mimason)

Mobilier și interioare (47)

• vând6fotolii, frigider mare, mobilă bucătărie, 
bibliotecă mare, bibliotecă mică masă mare, 
dulap, 4 scaune, măsuță pentru fotolii, aragaz 2 
ochiuri plus cuptor, covor persan 250/3,50 m, 
culoare bordo, neg. Tel. 218597, după ora 21.
• vând bbou din lemn pentru elev, preț 700.000 
lei, negociabil. Tel. 233084.
• vând bufei mare, model deosebit, la comandă 
foarte încăpător, cu vitrină rafturi și corp 
sertare mari, 158/0,60/2,07 m, preț negociabil. 
Tel. 214028.
• vând masă pătrată lustruită de 12 persoane, 
ideală pentru protocol și 6 scaune tapițate, preț 
negociabil. Tel. 228204, zilnic.

• vând o ușă și o fereastră noi. Tel. 0254/215795.
• vând sobă teracotă culoare maro, puțin 
folosită Tel. 611255 după ora 20.
• vând urgent mobilă dormitor, dulap și pat, 
culoare fag, mobilă bucătărie și bibliotecă toate 
noi, prețuri negociabile. Tel. 0743/099981.
• vând isâ stejar, 2 canate și remorcă Ara. Tel. 
0724/709998.

Televizoare (48)

• vând tv și amplificator Grundig, Sony, 51 cm, 
model nou. Tel. 0745/253413,218234 seara.

DELCRI5 SERVICE SRL
TEL :O) 409.222 „
0723-.3S4.991 B f 9
Str. Prima riel Nr.26 V ► —• V

ORADEA

ACUM
SI numai ACUMULTRA PROMOȚII
Numai aici gasesti:

Cele mai rnfci pretur

MONITOARE 15'de la 450.000 lei 
MONITOARE 17'de la 850.000 tel 

Distribuitor computere 
second-hand 
produse noi

E-mail: calculatoareirdslink.ro

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând avantajos pantofi bărbați din piele 
mărimea 42 și aparat foto Zenit E. Tel. 211078.
• vând palton lung bărbați din piei caprine, nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 130 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

Materiale de construcții (53)

• vând 5 mc bolțari, piatră de construcție. Tel. 
0254215795.
• vând dfstantieri pentru fier beton (pureci) 
diferite dimensiuni. Tel. 214664,0723/227569.
• vând parchet de fag pentru export Germania, 
calitate excepțională 350/70 și 300/70, total 18 
mp. Tel. 0720/527728.

Electrocasnice (56)

• vând congelator 5 sertare, preț avantajos. Tel. 
770735,770367.
• vând convenirii congelator Arctic 5 sertare, 
stare foarte bună Tel. 221431 seara.

• vând Irigider Minsk, mare, stare perfectă de 
funcționare, preț 2J5 milioane lei. Tel. 
0254/211483.
• vând ladă frigorifică Arctic, 5 sertare, bine 
întreținută stare perfectă de funcționare, preț 
negociabil. Tel. 228204, zilnic.

BIROUL EXECUTOR JUDECĂTORESC BENTEU ARON,
Deva, str. A. Maieu, nr. ț, cam. 13. Fax/Teh 0254/23123, Mobil-0773296580 
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F- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CENTRUL PENTRU INVAȚAMANT LA 
DISTANTĂ DEVA

al universității SPIRU HARET bucurești 
Cu sediul fn Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, 

telefoane: 0254/214433, 213915, 214718
Anunță continuarea înscrierilor pentru admi
terea în anul I, la toate specializările din 
structura Universității Spiru Haret, pe tot par
cursul lunii septembrie 2005, după următorul 
program:
- de luni până vineri, între orele 8,00-16,00.

(30116) /

calificat și necalificat 
pentru atelier tâmplărie șî 

termopan. Cv-urile se 
trimit la fax 

0254/233243.
(30136)

Primăria comunei 
Răchitova 

organizează în data de 5 octombrie 
2005, ora 10,00 licitație pentru 
vânzarea de lemn pe picior din 

Pârâul lui Ștefan si Braniște. 
Preselecția va avea loc în data de 

30.09.2005, ora 10,00. Relații 
suplimentare la tel. 775409.

(30109)

• vând câine de rasă Boxer, vaccinat carnet de 
sănătate. Tel. 0723/994164.
k vând cartofi și porci între 140 ■ l£0 kg, preț 
negociabil. Tel. 0726/715679, după ora 17.
k vând castraveți, preț 0,70 ron (7.000 lei/kg). 
Tel. 262069.
• vând Dog german, mascul, 8 luni. Tel. 
0722/566961.
• vând ugent vițea. Tel. 261013.
• vând vier de rasă preț avantajos sau schimb 
CU porc de tăiat Tel. 282813,0746/772944.

Instrumente muzicale (60)

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

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

• vând 2 butoaie de lemn pentru vin sau țuică 
puțin folosite. Tel. 216347 după ora 20.
• vând 2 butoaie zincate cu cerc, de 200 litri și 
100 litri, cu pompă manuală preț negociabil Tel. 
216876.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80/0.80 mp, stare ireproșabilă preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând cazan pe lemne pentru încălzire cen
trală tip Viadrus, u 22,50 kw, în stare perfectă a 
funcționat iarna 2004 - 2005, preț convenabil. Tel. 
0746/985202.
• vând convector de perete, preț negociabil. Tel. 
212417.
• vând damigeanâ 50 litri cu ambalaj din 
șindrilă preț 500.000 lei. Tel. 227063.
• vând veselă porțelan gros Alba Iul i a, oale inox 
solid cu capac, cuptor pentru patiserie. Tel. 
216963,0723/576527.
• vând candelabra cristal de Boemia, perfectă 
stare, cu 3 brațe, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând foarfecă tuns profesională preț 45 ron și 
reșou voiaj, preț 15 ron. Tel. 0720/306332.

Informația te privește

CONVOCATOR Administratorul unic S.C. DESEFOR I

S. A. cu sediul în Deva, str. Sântuhalm nr. 3, 
înregistrată la O.R.C. sub nr. J20/669/2004, 

C.U.I.16378690, în conformitate cu legea și cu actele constitutive ale societății, 
convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pentni data de 12.10.2005 începând 
cu ora 10,00 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul 
acționarilor la data de referință 19.09.2005, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea diminuării capitalului social (ca urmare a micșorării activului net), de 
la 2.834.807,5 lei RON la 398.005 lei RON. Modificarea în mod corespun2ător a 
art 7 paragraful 7.1 din Actul Constitutiv astfel: “capitalul social este de 398.005 
lei RON, constituit dintr-un total de 159.202 acțiuni nominative ordinare, cu o 

valoare nominală de 2,5 lei RON fiecare și este repartizat pe acționari astfel: 
Dăscălița Ștefan deține 159.178,00 acțiuni, reprezentând 99,9849% din capi
talul social; Beleriu Viorica deține 6.00 acțiuni, reprezentând 0,0038% din capi
talul social; Crăciunesc Dorel deține 6.00 acțiuni, reprezentând 0,0038% din capi
talul social; Rados Viorel deține 6.00 acțiuni, reprezentând 0,0038% din capi
talul social.*

2. Aprobarea retragerii de la tranzacționarea pe piață a valorilor mobiliare emise 
de S.C. DESEFOR S.A. și radierea acestora de la Comisia Națională a Valorilor 
Mobiliare.
începând cu data de 20.-09.2005, documentele, procurile speciale și informațiile 

referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraor
dinare se pot consulta la sediul societății sau procura contra cost de la societate 
(tel. 0254/231070) ori de pe website-ul www.registrulactionarilor.ro. 
Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se poate face și prin alte 
persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri 
speciale, care se vor depune la sediul societății până la data de 05.10.2005. 
Acestea se întocmesc în trei exemplare, un exemplar este pentru acționar, unul 
pentru reprezentant și un alt exemplar pentru emitent. Administratorul unic 
propune ca data de înregistrare să fie data de 28.10.2005. <3oii7)

<__________________________________________________________________________>

UNIUNEA GUVERNUL
*

r? EUROPEANĂ ROMÂNIEI
A Proiect finanțat 

prin Phare
Ministerul Integrării 
Europene

Cursuri gratuite de pregătire în domeniul IT

S.C. INFO MIN S.A. DEVA
organizează la DEVA:

cursuri de pregătire în domeniul tehnologiilor informației, proiect finanțat 
de Uniunea Europeană prin programul Phare 2002 Coeziune Economică și 
Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru:

• personal angajat IhlMM-uri
• personal angajat îh întreprinderile de stat aflate In proces de 
restructurare

Proiectul permite accesul gratuit, egal și nediscrlminatoriu al adulților care 
au ieșit din sistemul școlar, cu pregătire minim liceală, pentru care sunt 
oferite oportunități egale.
La curs pot participa persoane angajate din orașele Deva, Hunedoara, Brad, 
Orăștie, Simeria, Călan și împrejurimi.

înscrierile se foc la sediul S.C. INFOMIN SA din: 
DEVA, STR. 22 DECEMBRIE, NR. 37A 

TELEFOANE: 213915, 214718
(30044)

Generali AlignrAri SA

Generali Asigurări S.A., companie aflată în plină dezvoltare pe piața românească, scoate la concurs pentru Deva următoarele posturi:
l.UNIT MANAGERCerințe :-Experiența în formarea și conducerea unei echipe- Atitudine pozitivă de echipă- Spirit organizatoric

2.C0NSULTANT FINANCIARCerințe :-Atitudine pozitivă-Comunicativitate, flexibilitate, spirit de echipă-Rezistență la stresCompania oferă un pachet financiar atractiv și reale oportunități de dezvoltare a carierei.Trimiteți CV și scrisoare de intenție la e-mail: lsfl.hd@generali.ro sau la fax: 0254/219070.
(29597)

mailto:laura.contra@informmedia.ro
http://www.marsiliatrariscorri.ro
rdslink.ro
http://www.registrulactionarilor.ro
mailto:lsfl.hd@generali.ro
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Pierderi (62)

• pterdut canwt asigurări sănătate pe numele 
Cazacu Elena. Se declară nul.
• pterdut arat asigurări sănătate pe numele 
Dobîrcău Marioara. Se declară nul.
• pferduf camat asigurări sănătate pe numele 
Motrescu CosminaOcțavia. Se declară nul.
• ptenk ornat asigurări sănătate pe numele 
Suceava Ecaterina. Se declară nul.
• pMut ornat asigurări sănătate pe numele 
Todosiu Marinela. Se declară nul.
• pMut ornat asigurări sănătate pe numele 
Trufaș Emilia. Se declară nul.
• pferdul ornat asigurări sănătate pe numele 
Vasiu Ruben Emanuel.Se declară nul.

’Umanitare (66)

• Agenția matrimonială româno-itaiiană SC 
ROUEDKENTER SRL vă așteaptă la înscriere. 
Toate doamnele și domnișoarele înte 18 - 45 ani, 
necăsătorite, văduve, divorțate, serioase, 
la sediul din hunedoara, Bdul Traian, nr 18/60, 

tel/fax 0354/401678, 0254/745866, 0742/301068, 
0744/801015. Web:www.romedicenter.net
• domn 43 ani, 170/70 doresc să cunosc o 
doamnă de vârstă apropiată pentru căsătorie. 
Tel. 0721/170245.

Solicitări servicii (71)

• nodal unic dispun de spațiu pentru bar, 
spațiu prelucrat marmură și mozaic, utilaje, caut 
asociată care să dispună financiar pentru înce
perea activității, Hunedoara. Tel. 0740/814451.
• caut penoană pentru a mă iniția in programul 
CIEL, contra cost Tel. 233146.

Prestări servicii (72)

■ reparați auto, tinichigerie și vopsitorie, preț 
avantajos. Tel. 260092,0721/095886.

PRIMĂRIA COMUNEI VĂUȘOARA 
scoate la licitație, în vederea con
cesionării un spațiu pentru comerț, 
în satul Vălișoara, comuna Văii- 
șoara, în incinta Dispensarului u- 
man, în data de 26 septembrie 
2005, ora 10,00, Caietul de Sar
cini și relații suplimentare la sediul 
Primăriei corn. Vălișoara, tel. 
0254/612664. (30144)

• «fartuu trarapcut marfă cu autoutilitară 
de 0,7 tone, prețuri excepționale. Tel. 
0740/420521.

• execut lucrări de iri I are, 
glpi cai ton, modala daoiabite. cal mal tun 
raport caftite - preț TtL 0721/267912

• atedusz Import marfă în județ și în țară cu 
Mercedes 207 D, 18 tone, preturi excepționale. 
Tel. 0722/448096,07884699849.0726/864904.

• executăm decupări, gravări Inacriptfo- 
nări pe: plachete ABS, ptadtoaa, durate- 
minlu, bronz, etc, pentru plachete blreuL 
plachete de icmnadrare, numen de 
Inventar, bretonul aflultnMdtora, litere 
volumetrice, ecusoane șl Insigne, atfchate 
Industriale șl lela poitni aparatin atee- 
tronkă sau maiH urnite, afixak lumi- 
noase, I rțfonAri pe stictt. TeL 
0721,671345,0254/228306.

• efectuez transport marfă In țară sau județ cu 
Mercedes 207 D, convenabil, tel. 0722/448896, 

0788/699849,0726/864904.

• knportant I societate cor cUa execută 
ferestre șl uși dn lemn triplu rail la 
preț de pvc sau aluminiu. Tel/fax 
0258/7839*9, teL 0746/500221

• școală de masaj (relaxare, terapeutic, 
anttceiuHcX reflex oterapto,0mntrtcA de 
recuperare, orparfzată <fe SC Rtfltxo-Vkal 
SRL SMu In Deva, autorizat de Uhlstend 
Murei șl Educației. Prtna serie benefldază 
de reduceri. Teletoam 0722/754052, 
07W131164.

• transport persoane In Austria, preț 40 
euro, duminică 11 septembrie cu auto- 
4— Vntiac. TeL 0254/246342, 

0745/468766.

• ofer servicii de menaj și alte munci 
gospodărești la familii foarte serioase, pretind 
seriozitate. Tel. 218597, după ora 21.

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

• transport mobilă, electrocasnice cu auto 
acoperit de 1,2 to și 14 mc; asigur demontarea 
acestora pentru transport. Tel. 225578, 
0744/934462.
• transport mobilă, electrocasnice cu auto 
acoperit de 1,2 to și 14 mc; asigur demontarea 
acestora pentru transport Tel. 225578, 
0744/934462

Comemorări (76)

Cu adâncă durere în suflet 
familia anunță câ se împlinește 
un an de la trecerea în neființă a 
dragei lor
MARINESCU MARIO ARA
Cei care au cunoscut-o sunt 
invitați să participe la comemo
rarea ce va avea loc în data de 10 
septembrie 2005, la ora 10,45, în 
Cimitirul din Bejan. Dumnezeu 
să-i odihnească în pace sufletul ei 
bun.

Familia

Cu durere în suflet fiica Liliana și ginerele Gheorghe 
anunță împlinirea a 40 de zile de la dispariția mamei 
noastre

înv. MATEȘ MARIA
Comemorarea va avea loc sâmbătă 10 septembrie la 
Biserica din Șoimuș. Dumnezeu s-o odihnească în pace.

3

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:• minimum studii medii• capacitate pentru muncă în echipă• cunoștințe temeinice de operare Macintosh: QuarkXPress, Adobe Photoshop• rezistență la stres
Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

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

S.C. QUANTUM LICHIDĂRI SRL DEVA,
desemnată lichidator al SC REMPES S.A. DEVA, in 
dos. 1467/2005 al Tribunalului Hunedoara, anunță vânzarea 
unor utilaje de prelucrare prin așchiere și deformări plas
tice, utilaje de ridicat, utilaje tehnologice pentru produs 
aer comprimat, aparate de sudură și stație de produs 
oxigen. Lista acestora se poate obține direct la tel/fax 
0254/231680 sau pe site-ul www.liquidation.ro, opțiunea 
«căutare»
Vânzarea va avea loc prin licitație publică cu strigare, in 
data de 28 septembrie 2005, ora 10, la sediul SC 
REMPEȘ S A DEVA, str. Dr. Victor Suiaga, nr. 1. Utila
jele pot fi văzute la aceiași adresă (persoană de contact 
ing. Bușea Mircea, tel. 0723193279). Garanția de partici
pare la licitație este 30% din valoarea utilajelor licitate și 
se va vira in contul RO76WBAN2511000022505057 deschis la 
San Paolo IMI Bank Deva, până In data de 26 septembrie 

v 2005. Ofertanții vor depune până in data de 26 septembrie 
2005, ora 16, la sediul lichidatorului, documentele 
prevăzute in caietul de sarcini, care se achiziționează de la 
S.C QUANTUM-UCHIDĂRI S.R.L cu sediul in Deva, str. 
Mărăști, bl. D3, sc. 4, ap 44. In cazul neadjudecării unor 
utilaje, licitația se va repeta in zilele de 7 și 14 octombrie 
2005, in același loc, la aceeași oră. Informații la tel. 
0254/231680, 0723/276313, 0723/382073. Persoane de 
contact: Alic Deli-Maria și Paralescu loan. (30122)

Uo-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECLAME

• confecționez huse pentru Logan, Solenza, 
Peugeot 307, Opel Astra 17 DTI, Renault Clio, 
Scenic, Megan, Twingo, Golf 4, Deva. Micul Dalas, 
str. Florilor, nr. 1. Tel. 0727/756681.

Au trecut 6 luni de lacrimi, durere și dor nemărginit de la 
trecerea în neființă a

profesorului LUCIAN SECOȘAN
suflet bun, cinstit, generos, soț și tată iubitor. Rămâi de-a 
pururi în sufletele noastre. Familia. Parastasul de 
pomenire are loc sâmbătă 10 septembrie, ora 12, la Cimi
tirul din str. M. Eminescu Deva.

• SCRel 
nr. 314,

SRL BațMțtaPrincipalâ,

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• doresc sa îngrijesc copH sau bătrâni sau 
menaj la familii serioase. Telefon 0727/493302.

Oferte locuri de muncă (74)

• caut femeie pentru îngrijire bolnavă la domi
ciliu, informații la telefonul 219934.

• angajez personal muncitor (bărbați) 
pentru luau In legumiculturiL Informații 
după ora 22, la teL 230427,0727/886438.

manevrant Relații teL 0254/778001, 
07W56M6L

• caut femeie, pentru a îngriji la domiciliu, o 
femeie bolnavă, în Simeria. TeL 261618

COMPANIE DE CURIERAT INTERN. ANGAJEAZĂ 
CURIER ZONAL-DEVA

CERIN®
HTOMICILIUL STABIL ÎN DEVA 0POSESOR AUTOTURISM PROPRIU 
0CUNOȘTINȚE OPERARE PC 0DINAMIC, ENTUZIAST, CARISMATIC 

RESPONSABILITĂȚI:
0PRELUAREA/LIVRAPEA COMENZILOR LA SOLICITAREA CLIENȚILOR 

SE_OFERĂ‘
0 SALARIU M0TIVANT 0TELEFON MOBIL BACOPERIREA CHELTUIELILOR DE 
ÎNTREȚINERE AUTO

CEI INTERESAT! POT TRIMITE CV-URILE LA FAX 0236/496777.
(30146)

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

Se împlinesc 6 săptămâni de 
tristețe, durere și lacrimi de când 
ne-a părăsit bunul și dragul 
nostru

mr. (r) BUGĂ SIMION
Chipul blând și sufletul nobil vor 
rămâne vii în amintirea și 
inimile noastre. Doamne, ai grijă 
de el! Parastasul sâmbătă 10 
septembrie, ora 10, la Biserica 
din Micro 15 Deva.Familiile îndoliate

• term tmia angajează tehnoredactori 
cu experiență In domeniu, ttți: Deva, str. 
M. Avwexcu, bL n, parter, teL 0254/230246.

• SC Womto SA Deva, teL 213915,21*433, 
angajează operatori calculator pateu 
alegere date.

Anunțul 
tău e

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

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

Anunțurile de mică 
publicitate sunt gratuite 
pentru persoanele fizice.

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

LOCAJÎI CUTII POȘTALE

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

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

Emanuel.Se
Web:www.romedicenter.net
mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
http://www.liquidation.ro


MAGAZIN ,16vineri, 9 septembrie 2005
• Legiști în misiune. România va trimite în Statele Unite o echipă de șapte medici legiști, ca răspuns la mesajul transmis de președintele american privind asistența umanitară pentru zonele afectate de uragan.

Cărțile cu Potter, fișiere audio

Rod Stewart, bun de plată
Los Angeles (MF) - Cântărețul britanic Rod Stewart a fost condamnat miercuri de un tribunal din Las Vegas să dea două milioane de dolari plus dobândă unui cazinou, pentru anularea unui concert de Anul Nou, în anul 2000. Jurații au apreciat că artistul nu trebuia să încaseze în avans două milioane de dolari pentru concertul pe care nu l-a mai susținut. Stewart a declarat însă că nu a putut onora contractul pentru că se refăcea după o operație la gât și susține că avea dreptul să păstreze banii și să repro- grameze concertul.

■ Cărțile se vând pe 
Internet sub formă de 
fișiere audio pentru a 
limita piratarea lor.Londra (MF) - Cărțile autoarei JK Rowling, toate cele șase volume, inclusiv cel mai recent, „Harry Potter and the Half-Blood Prince”, pot fi cumpărate de pe Internet sub formă de fișiere audio. Rowling a făcut acest lucru după ce fanii micului vrăjitor au anunțat-o că se vând în mod ilegal pe Internet copii pira- tate ale cărților. într-un mesaj de pe site-ul ei, Rowling a

declarat că este îngrijorată de creșterea masivă a pirateriei online. „Factorul-cheie care m-a determinat să iau această decizie, de a lansa această versiune nouă, este faptul că va ajuta la combaterea pirateriei în acest domeniu”, a scris ea.Pe de altă parte, Rowling a acuzat site-ul de licitații eBay că vinde în mod ilegal produse marca Potter. Un purtător de cuvânt al eBay, Hani Durzi, a declarat că Rowling face parte din sistemul de protecție a drepturilor de autor, care permite raportarea oricărei ilegalități.
Au murit peștii din acvariu

Monedă 
de ziua lui

Tara Reid (Foto: fan)

Jefuită

Londra - Moneda de 5 lire sterline (7.50 euro) a fost lansată ieri de către Monetăria Regală Britanică, pentru, a marca aniversarea a 21 de ani a prințului Harry, fiul mai mic al prințului Charles.Regina Elisabeta a autorizat scoaterea acestei monede pentru a da o mai mare importanță zilei de naștere a nepotului, care va fi sărbătorită în 15 septembrie. Doar 10.000 de monede vor fi peportretul monedă Iară apentru fratele lui Harry, prințul William, în 2003.

Los Angeles (MB - Actrița Tara Reid, cunoscută publicului după filmul „American Pie", este extrem de furioasă după ce i-a fost furată geanta îh care avea bijuterii în valoare totală de 180.000 de dolari, pe aeroportul din Ibiza. Reid, care se află în Europa pentru filmările la un reality show, se pare că a devenit isterică în momentul pierderii obiectelor care, potrivit ei, au și o mare valoare sentimentală.

■ Aquarium of the Ame 
ricas, din New Orleans, 
era unul dintre cele mai 
faimoase din lume.

New Orleans (MF) - Majoritatea peștilor din Aquarium of the Americas, din New Orleans, au murit în timpul uraganului Katrina, relatează CNN- Peștii au murit când curentul electric a fost întrerupt, iar personalul a fost evacuat.Un număr redus de angajați are grijă de animalele care au supraviețuit și se pregătesc să le mute în altă clădire. Aquarium of the Americas era considerat unul dintre cele mai faimoase din lume. „Avea 10.000 de pești din mai mult de 530 de specii și ilustra patru mari habita- turi - galeria Fluviul Mississippi, cu pisici de mare și aligatori, expoziția Caraibe, Pădurea Amazonului, cu di

verse specii de piranha și păsări tropicale, și expoziția Golful Mexic, unde puteau fi văzuți rechini, broaște țestoase de mare și alți pești deosebiți”, potrivit site-ului Mongabay.com.Unele animale au supraviețuit totuși, printre acestea figurând pinguinii. „Midas, broasca țestoasă de mare de peste o sută de kilograme, a supraviețuit”, potrivit sursei, care a subliniat importanța țevilor de alimentare cu aer din acvariu. „Plantele, animalele, toate depind de oxigenul dispersat în apă”, potrivit site-ului.

Unii nq au [gzistaț (Fpîq: epa)

Jackie este vedeta casei și se simte ca un 
stăpân în mijlocul curții. (Foto: EPA)

M Cel puțin 30 de vic
time au fost găsite în
tr-un azil din apropiere 
de New Orleans.

New Orleans (MF) - Autoritățile dintr-o suburbie a orașului New Orleans au găsit, într-un azil, trupurile neînsuflețite a peste\30 de victime ale uraganului Katrina, într- un moment în care poliția se pregătește să înceapă evacuarea forțată a 15.000 de locuitori ai orașului. Azilul St. Rita este situat într-una din zonele mai joase ale regiunii. în același loc au fost găsiți 40 până la 50 de supraviețuitori. Nu se va începe evacuarea forțată până când
Premiere absolute la Toronto

Toronto (MF) - Festivalul Internațional de Film de la Toronto, care a ajuns la cea de-a 30-a ediție, s-a deschis ieri seara, având în program 335 de filme de scurt și lung metraj, dintre care 109 vor fi prezentate în premieră absolută. între 8 și 17 septembrie, filme din 52 de țări, inclusiv „Moartea domnului Lăzărescu” al lui Gristi Puiu și „Va, vis et deviens” de Radu Mihăileanu, vor fi prezentate îh metropola canadiană.
Tim Burton cu Helena Bonham-
Carter (Foto: EPA)Naomi donează bani

Los Angeles (MF) - Fotomodelul Naomi Campbell va dona întreaga sumă pe care o va primi pentru participarea la New York Fashion Week fondului creat de Crucea Roșie cu scopul de a ajuta victimele uraganului. Campbell își oferă serviciile oricărui creator de modă care este de acord să doneze salariul care i s-ar cuveni ei victimelor inundațiilor.

casa-n casa

Polițiștii duc muncă de lămurire pentru evacuare (Foto: epa)nu vor fi evacuați cei care vor să plece. Operațiunile de căutare a supraviețuitorilor continuă, dar numărul celor găsiți scade constant. Garda
Națională a împărțit zona în sectoare și a începput să meargă din casă în casă, marcând imobilele vizitate cu un „X”.

O companie privată din Maryland coordonează misiunile unor avioane fără pilot, cu senzori pentru căldură, care caută supraviețuitori în două suburbii, a anunțat senatorul Steve Scalise. Autoritățile estimează că numărul rezidenților care se află încă în orașul inundat se situează între 10.000 și 15.000.Numărul deceselor confirmate in Louisiana era de 83 în seara zilei de miercuri. Oficialii simt insă de părere că numărul morților din acest stat ar putea fi de ordinul miilor. Agenția pentru Protecția Mediului a anunțat că în apa care inundă zona s-au găsit cantități mari de plumb, E.coli și alte bacterii.
Tim Burton a făcut furori

Veneția (MF) - Un nou film de animație de Tim Burton, care a fost prezentat, miercuri, în afara competiției la Festivalul de Film de la Ve- neția, a avut parte de o primire triumfală din partea publicului.„The Corpse Bride” (Logodnica Cadavru) povestește destinul ciudat al lui Victor, care, cu o noapte înainte să se logodească, merge într-o pădure pentru a-și repeta jurămintele. El și le spune, din

greșeală, în fața unei ramuri care se dovedește a fi mâna Victoriei, o fată care a fost ucisă în ziua hi care urma să se căsătorească. în consecință, Victoria îl atrage pe Victor în lumea morților, ce se dovedește a fi mai veselă decât cea a persoanelor vii.Pentru a da viață personajelor, cineastul a recurs la actorii Johnny Depp, Helena Bonham-Carter și Emily Watson.

Mongabay.com

