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Cerul va fl parțial senin. Vântul va 
sufla slab. Copil tratat superficial
dimineața la prânz seara

■ O fetiță s-a aflat la 
un pas de moarte din 
cauza personalului de la 
Urgența din Hunedoara.

Hunedoara (I.J.) - La doar 
un an și șapte luni, Vanesa 
Timofte s-a aflat la un pas de 
moarte, spune bunicul ei,

Eugen Platrinca. Cu ochii în 
lacrimi, bărbatul povestește 
că a fost nevoit să facă mai 
multe drumuri din Călan, de 
unde locuiește el și familia 
fiicei sale spre Spitalul de 
Urgență Hunedoara.

O răceală cumplită a ridi
cat temperatura nepoatei sale 
la 40 de grade. Numai că aco

lo: stupoare! „Am fost purtat 
pe drumuri de pe un coridor 
pe altul în căutarea unui 
medic pediatru. Mi s-a spus 
fie că e doar puțin răcită, fie 
că să mai aștept. Medicul de 
serviciu era plecat cu mai 
bine de jumătate de oră 
înainte să i se termine pro
gramul de lucru. Am aștep

tat încă o oră până a venit 
altul. Acesta i-a prescris ne
poatei mele câteva pastile și 
ne-a trimis acasă", spune 
Eugen Platrinca.

Peste noapte temperatura 
fetiței a urcat la peste 40 de 
grade, iar medicul de familie 
i-a trimis din nou la Urgență 
în Hunedoara, /p.3

și Garnizoana Deva au orga
nizat sâmbătă o ceremonie militari și reli
gioasă cu ocazia Zilei Imnului National. în 
Piața Tricolorului din Deva, unde a avut loc 
manifestarea, au participat alături de 
autorități și locuitori ai municipiului.

(Foto: Tratan Mânu)

Executor judecătoresc 
anchetat

Deva (M.S.) - Un executor judecătoresc 
din Petroșani este cercetat penal de Par
chetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, 
după ce a luat o parte din salariile anga- 
jaților de la EM Livezeni în contul unei 
datorii pe care mina o avea către Regia 
Autonomă a Apei Valea Jiului (RAAVJ). 
„Dosarul a fost preluat, sâmbătă, de Par
chetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, 
executorul judecătoresc fiind reclamat pen
tru tâlhărie”, a declarat șeful Poliției 
Petroșani, comisar șef Florin Nicolae. /p.3
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Gothatea (T.S.) - Un acci
dent deosebit de grav a avut 
loc ieri după-amiază la ieșirea 
din Gothatea. într-un viraj, 
șoferul unui autotren a intrat 
pe contrasens lovind în plin

citori români din Ungaria 
unde fuseseră la lucru. Im
pactul, deosebit de dur, a 
aruncat microbusul până spre 
linia ferată care leagă Deva de 
Timișoara. Din fericire în acel 
interval orar nu circula nici 
un tren. După ce a lovit micro
busul, TIR-ul s-a ciocnit vio
lent cu un Citroen care circu
la în spatele microbusului. în

impactului șapte per
soane au fost grav rănite, iar 
una a murit. La fața locului 
s-au deplasat două ambulanțe 
care au transportat răniții la 
Spitalul Județan Hunedoara. 
Din primele cercetări ale poli
țiștilor reiese că șoferul auto
trenului nu a adaptat viteza la 
condițiile de trafic. Există și 
ipoteza conform căreia șoferul 
ar fl ațipit la volan.

Sute de nunți
Vălișoara (I.J.) - O 

femeie din localitate a 
fost bucătăreasă la 150 de 
nunți, organizate în sa
tele hunedorene. Rețetele 
pentru mâncare le are în 
mare parte de la mama 
sa, care a gătit pentru 
nuntași până la vârsta de 
90 de ani. /p.3

Tâlhărie la barul Reno
m

Rezervele internaționale ale BNR

Grafica Cuvântul hber. suna TVR

■ Doi tineri au fost 
tâlhăriți sâmbătă 
noaptea într-un bar din 
municipiul Deva.

Deva (T.S.) - Doi tineri, unul 
din Constanța și celălalt din 
Turnu Severin au fost tâl
hăriți, sâmbătă noaptea în 
barul Reno din Deva. Potrivit 
unor martori tâlhăria a gene
rat un scandal urmat de o 
bătaie în toată regula. Poli
țiștii hunedoreni confirmă tâl
hăria, dar infirmă ipoteza 
unei bătăi. „A existat un inci
dent, dar nu a fost o bătaie.

R.P.M., din Deva împreună cu 
C.D.F., din Petroșani i-au de
posedat prin violență de bani 
și telefoane mobile pe D.I., din 
Constanța și pe T.V.G., din 
Turnu Severin. Nu au existat 
altercații majore, cei doi tâl
hari fiind cunoscuți cu an
tecedente penale. La această 
dată, pe numele celor doi, s-au 
întocmit dosare penale pentru 
infracțiunea de tâlhărie. Am
bii sunt cercetați în stare de 
libertate, urmând ca judecă
torii să decidă asupra cererii 
de arestare preventivă”, a 
declarat ofițerul de serviciu 
din cadrul IJP Hunedoara.

Accident stupid. Ieri, în apropierea magazinului Tri
dent, T.I., din Deva, a intrat cu viteză într-o curbă și n- 
a mai putut stăpâni mașina care a ajuns pe trotuar după 
care s-a oprit în gardul unui cimitir, /p.3 (Foto: t. Mânu)
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• Achiziții. Ministerul Apărării Naționale și- 
a propus să achiziționeze, până în anul 
2010, un avion de luptă nou, MApN dis
punând de fondurile necesare pentru 
achiziționarea a 24 de aparate de zbor, a 
declarat, la Mihail Kogălniceanu, ministrul 
Apărării Teodor Atanasiu. (MF)

• Informație. Departamentul purtătorului 
de cuvânt al Guvernului, în colaborare cu 
ministerele și autoritățile din subordinea 
Executivului, a lansat duminică primul număr 
al buletinului informativ privind integrarea 
europeană, care va fi publicat pe site-ul 
Guvernului României. (MF)

Cel mai sângeros atac din Liban
■ Libanezii sapă cu 
mâinile goale în molo
zul clădirilor, încercând 
să ajungă la victime.

Cana (MF) - Un raid aerian 
israelian a ucis, ieri, 30 iulie 
a.c., cel puțin 51 de civili li
banezi în satul Cana, din su
dul tării, în cel mai sângeros 
W................................. ..........

Victor Ponta la 
Comisia juridică

București (MF) - Depu
tatul PD Monica Iacob 
Ridzi solicită punerea 
lui Victor Ponta în dis
cuția Comisiei juridice 
a Camerei pentru încer
cările acestuia de a-1 a- 
păra în instanță pe o- 
mul de afaceri Ovidiu 
Tender, în replică depu
tatul social-democrat 
susținând că orice om 
are dreptul la apărare. 
Monica Iacob Ridzi apre
ciază că, în calitate de 
președinte al Organiza
ției de Tineret a PSD, 
Victor Ponta „poate a- 
vea opțiunea de a-și plă
ti datoriile față de cei 
care au susținut cu do
nații substanțiale PSD, 
care i-au găzduit adună
rile tineretului, care i-au 
asigurat ascensiunea în 
politică'*.
Legea 
aleșilor locali

Alba Iulia (MF) - Vice
președintele PD Mircea 
Hava a declarat că pre
vederile statutului aleși
lor locali, prin care aceș
tia sunt obligați să-și 
declare apartenența poli
tică, iar apoi își pot pierde 
funcția dacă trec la alte 
partide sunt neconstitu
ționale. Hava, a declarat 
că aceste prevederi nu 
sunt în conformitate cu 
Constituția României.

0 opoziție 
eternă 
Constanța (MF) - Vi
cepreședintele PNL 
Puiu Hașotti a susți
nut, vineri, într-o con
ferință de presă, că 
liberalii nu vor merge 
alături de PSD și a 
apreciat că nu vor a- 
vea loc alegeri antici
pate, pentru că parla
mentarii, indiferent de 
partidele din care fac 
parte, nu vor să-și 
piardă mandatele. 
Puiu Hașotti a spus 
însă că, deși nu crede 
că vor avea loc ale
geri anticipate pot 
exista în schimb alte 
formule de guvernare, 
El a mai susținut însă 
că PNL nu va merge 
niciodată alături de 

PSD. „PSD poate să 
ne facă nu curte, d 
gard de piatră, tot nu 
vom guverna împreu
nă, decât o guvernare 
cu PSD, prefer o opo
ziție eternă", a spus 
senatorul liberal. Ha
șotti a adăugat că li
beralii pot merge în 
continuare alături de 
PD, „așa ca două pisici, 
una de rasă și cealaltă 
mai puțin de rasă".

Puiu Hașotti (Foto: EPAJ

Trimitem trupe în Liban?
Washington (MF) - întrebat dacă Româ

nia va oferi trupe pentru rezolvarea situa
ției din Liban, președintele Băsescu a răs
puns că România are capacitatea de a par
ticipa cu trupe și de a-și îndeplini obliga
țiile ca stat membru al NATO și ca stat eu
ropean. „Comunitatea internațională poate 
conta pe sprijinul României în restabilirea 
păcii în Liban și pentru a garanta securi
tatea Israelului**, a afirmat Băsescu.

Ajuns în țară, Traian Băsescu a declarat 
că nici el și nici șeful SMG, generalul Eu
gen Bădălan, nu au angajat România, în 
discuțiile cu oficialii americani, în partici
parea cu trupe militare într-o eventuală ac
țiune în Liban. Șeful statului a precizat că 
România rămâne consecventă angajamen
telor asumate în cadrul NATO, dar că în 
momentul de față consideră că și-a acoperit 
angajamentele internaționale. România își 
face în prezent datoria la potențialul anga
jat atât în cadrul NATO, al UE, dar și al altor 
înțelegeri internaționale, a precizat Băsescu.

Participarea in Liban, incertă. (Foto: epa)
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Voi exercita pre
siuni ca să se aibă 
mare grijă în tim
pul operațiunilor 
militare, pentru a 
evita pierderile 
omenești.
Condoleezza Rice

w
atac comis în cele 19 zile de 
la începerea ofensivei Israelu
lui împotriva milițiilor Hez
bollah. Câteva case s-au pră
bușit, iar o clădire cu trei eta
je, în care se adăposteau cir
ca 100 de civili a fost distrusă 
de armata israeliană. Printre 
cadavrele recuperate se numă
ră cel al unui bebeluș și cel 
al unui bătrân de 70 de ani.

Armata israeliană a anun
țat că avertizase locuitorii din 
Cana să părăsească localita

tea și a învinovățit mișcarea 
Hezbollah pentru faptul că fo
losește satul pentru a lansa 
rachete împotriva statului e- 
vreu. Libanul întrevedea sus
pendarea negocierilor, în lip
sa încetării focului, in acest 
moment Libanul exclude ori
ce posibilitate de continuare 
a negocierilor cu statul evreu 
și cere o încetare a focului 
imediată și necondiționată, a 
anunțat premierul libanez 
Fouad Siniora. „Nu e loc de 
discuții, în această zi tristă", 
a afirmat Siniora, care a ce
rut deschiderea unei „anchete 
internaționale" cu privire la 
atacul israelian de la Cana. El 
a denunțat „crimele de război 
israeliene", după moartea ce
lor 51 de civili, dintre care 22 
de copii, în bombardamentul 
de la Cana, în sudul Libanu
lui. „Libanul cere încetarea 
imediată și necondiționată a 
focului, înaintea oricărui alt 
lucru", a adăugat premierul.
Stop masacrului

Reacțiile nu au întârziat să 
apară, atât din partea oficia
lului american Condoleezza 
Rice cât și din partea oame
nilor simpli. Condoleezza Rice, 
a declarat după bombardarea

Victime numeroase în urma raidului din 30 iulie. (Foto, epa)

de către Israel a satului liba
nez Cana, că a venit vremea 
pentru o încetare a focului, în 
războiul dintre Israel și mi
lițiile Hezbollah. Oficialul a- 
merican s-a declarat întristat 
de bombardament și a confir
mat că și-a anulat vizita la 
Beirut, afirmând însă că va

rămâne în Israel pentru a în
cerca să medieze un acord de 
încetare a conflictului care a 
intrat în a 19-a sa zi. Pe de alj 
tă parte sute de manifestanți 
mânioși și îndurerați au ata
cat sediul reprezentanței ONU 
la Beirut, după bombarda; 
ment.*

Suspendarea, la toamnă
București (MF) - Vicepre

ședintele conservator Nico- 
lae Popa susține că nu e- 
xistă dovezile necesare care 
să-l incrimineze pe șeful 
statului și care să necesite 
suspendarea acestuia din 
funcție. Liderul PRM, Cor- 
neliu Vadim Tudor, a decla
rat că a contactat șefii altor 
partide, care s-au arătat de 
acord să inițieze, în toam
nă, procedura de suspenda
re din funcție a președin
telui Traian Băsescu. între
bat când va începe această 
procedură, Vadim a răspuns: 
„în toamnă". Vicepreședin
tele Partidului Conservator 
Nicolae Popa a spus că „cei 
care vor încerca să pro
voace suspendarea preșe
dintelui Traian Băsescu din 
funcție vor eșua lamenta
bil". „Nu există nicio dova
dă concretă care să îl incri-

Traian Băsescu (Foto: epa)

mineze pe șeful statului", 
apreciază el. Liderul con
servator susține că ideea 
suspendării este una pri
pită și „nu face decât să în
tărească și mai mult pute
rea lui Traian Băsescu și 
să-i compromită și mai mult 
pe cei care încearcă să îl 
suspende".

Frânele din calea aderării
% Editorialiștii ameri
cani cred că intrarea 
României în UE a fost 
îngreunată de „foștii".

Washington (MF) - Sute de 
membri ai fostului regim co
munist din România și agenți 
ai fostei poliții secrete conti
nuă să ocupe poziții de rang 
înalt în structurile guverna
mentale de la București și în 
cadrul mediilor de afaceri din 
România, comentează Wash
ington Post în ediția electro
nică de vineri. în opinia edi- 
torialiștilor americani, aceas
tă situație și persistența corup
ției au îngreunat eforturile 
țării de aderare la Uniunea 
Europeană.

Publicația americană îl dă 
ca exemplu pe liderul Parti
dului Conservator, senatorul 
Dan Voiculescu, acuzat de co
laborare cu fosta Securitate, 
precum și pe cel al fostului

premier Adrian Năstase, cep 
cetat penal în trei cazuri de 
corupție, situație care l-a obli
gat să demisioneze de la con
ducerea Camerei Deputaților 
și să se autosuspende din func
ția de președinte executiv al 
Partidului Social-Democrat. . 
tt........ . ....................................

. f f *

0 comunitate democratică / * 
aa poate fi clădită pe amnezie.

Vladimir Tismăneanu

Washington Post notează în
să că în România postdecem- 
bristă au fost înregistrate și- 
progrese în deconspirarea foș-7 
tilor agenți ai poliției politice. 
Printre acestea, publicația men
ționează înființarea Comisiei 
prezidențiale pentru analiza 
dictaturii comuniste din Ro
mânia, condusă de Vladimir 
Tismăneanu - profesor la Uni
versitatea din Maryland.

Franco Frattini interesat de angajamentele României. (Fota: epa)

■ Franco Frattini - la 
București să verifice sta
diul pregătirilor pentru 
aderarea României la UE.

București (MF) - în cursul 
vizitei pe care o va face marți 
în România, comisarul euro
pean Franco Frattini va avea 
întâlniri cu președintele Tra
ian Băsescu, cu premierul Tă
riceanu și cu miniștrii Vasile 
Blaga și Monica Macovei, pen
tru a analiza stadiul îndepli
nirii angajamentelor asumate 
de România în domeniul Jus
tiției.
Zone cheie

„Cu toate că România încă 
mai are probleme de rezolvat 
în sistemul judiciar și proble
me care persistă în ceea ce 
privește corupția, trebuie să 
recunosc că a existat un pro
gres substanțial în ultimul an 
și jumătate de când Cabinetul 
Tăriceanu a venit la guver

nare, în decembrie 2004", a 
declarat Franco Frattini îna
intea vizitei la București.

Frattini a subliniat că efor
turile necesare aderării tre
buie să continue „în zone-che- 
ie precum managementul fron
tierelor, lupta împotriva cri
mei organizate și a spălării 
banilor". La rândul său, pre

mierul Tăriceanu a declarat 
„facem toate aceste eforturi 
pentru că știm că altfel Ro
mânia nu va putea să devină 
o societate modernă și pros
peră. Cu alte cuvinte, ac
ționăm din convingere euro
peană și nu pentru ca să bifăm 
niște solicitări europene", a 
afirmat primul-ministru.

PSD respinge 
„trocul"

București (FF) - Pur
tătorul de cuvânt al PSD, 
Cristian Diaconescu, a de
clarat că declarația pre
ședintelui Traian Băsescu 
privind capacitatea Româ
niei de a participa cu tru- ’ 
pe de interpunere în Li
ban este o acțiune pripită 
de politică externă.

„România nu trebuie să 
accepte un astfel de troc 
și anume forțe militare de 
interpunere contra vizelor 
în SUA. în Congresul a- 
merican problema vizelor 
este luată în calcul cu foar
te mare atenție", a adău
gat Diaconescu. El a apre- . 
ciat că un astfel de demers „ 
„nu se face pe picior".

„România are resurse 
diplomatice la nivelul di
plomației tăcute și mai 
are și parteneri de dialog 
care așteaptă un mesaj 
din partea noastră".
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• Promotori. Inspectoratele Școlare a 
județelor Alba și Hunedoara organizează o 
tabără de instruire sub denumirea „Clubul 
Copiilor Informați" pentru elevii a 65 de 
școli. Tabăra face parte dintr-un proiect 
finanțat UE și se va desfășura în perioada 31 
iulie - 29 august în Centrul de vacanță al 
asociației din Cugir. (IJ.)

„Acum te trezești să vii?"

j) AknoM, cauza infracțiunilor. Potrivit 
unui studiu prezentat de IPJ Hunedoara 85% 
dintre infracțiunile comise cu violență au 
avut drept cauză consumul de alcool. în 
primele șase luni ale acestui an au fost 
înregistrate 71 de cazuri comparativ cu 73 
cât au fost înregistrate în aceeași perioadă 
din 2005. CT.S.)

Și-au primit 
banii

Deva (M.S.) - RAAVJ 
are de recuperat de la 
EM Livezeni o datorie de 
100000 de lei pentru apa 
livrată. Regia a câștigat 
în instanță procesul in
tentat minei și a obținut 
executarea silită, motiv 
pentru care a apelat la 
un executor judecăto
resc. Acesta s-a dus vi
neri după-amiază în se
diul unei bănci din Pe
troșani, unde casiera ri
dica salariile minerilor. 
Executorul i-a luat 82.000 
de lei în contul datoriei. 
„Sindicatul și conduce
rea CNH Petroșani au 
depus, vineri seara, 
plângeri penale împotri
va executorului judecăto
resc și a conducerii băn
cii”, a declarat, liderul 
sindical Adrian Jurcă. 
Diferența de plată nece
sară pentru plata salari
ilor minerilor a fost asi
gurată din bugetul mi
nei. Ancheta declanșată 
de Poliție și Parchet în 
acest caz continuă.

Caravană
Orășde (IJ.) - „Cara
vana măsurilor active 
pentru șomeri", un 
proiect finanțat de 
UE va școlariza prin 
cursuri de recalificare 
un număr de 150 de 
șomeri din Orăștie, 
Geoagiu, Călan și 
Hunedoara. Proiectul 
se bazează pe un 
parteneriat încheiat 
între Asociația „Sal
vați copii", colegiile 
din cele trei orașe 
implicate în proiect și 
agențiile locale 
AJOFM. „Pentru 
organizarea cursurilor 
au fost obținute 
autorizațiile necesare, 
s-au evaluat și selec
tat șomerii care 
îndeplinesc criteriile 
prevăzute de proiect, 
au fost amenajate și 
dotate spațiile și s-a 
finalizat elaborarea 
suporturilor de curs", 
declară Viviana Deac, 
specialist PR. 
Cursurile vor dura 
între 320 și 730 de 
ore și finalizarea lor 
este stabilită pentru 
sfârșitul anului.

■ Cadrele sanitare sunt 
acuzate de lipsă de 
considerație față de 
pacienți.

Ina Jurcone_____________ ____
lna.jurcone@informmedja.ra

Hunedoara - La mai puțin 
de 24 de ore de la expedierea 
nepoatei sale acasă, pe motiv 
că are o răceală ușoară și se 
poate trata în ambulator, 
Eugen Platrinca din Călan a 
revenit din nou la Urgență în 
Hunedoara. După necazul de 
acasă, a fost supus la o nouă 
rundă de cuvinte spuse cu 
răutate. „Cred că nu am fost 
îmbrăcat la costum și asis
tentele și-au permis din nou

Eugen Platrinca Dr. Bende Barna (Foto: cl)

să mă umilească. Au țipat și 
la mine și la fiica mea că abia 
acum binevoim să aducem 
fata la spital? După ce au 
făcut foaia de internare 
nepoatei, i-au spus fetei mele

„Ia-ți boarfele și valea în 
salon!”, fără să mă lase să o 
ajut. Vreau să știe toată 
lumea cât de umilitor te poți 
simți dacă ești un om din 
popor. După necazul de acasă

trebuie să mai suporți și 
umilințele celor care primesc 
bani din contribuția noastră! 
Dacă se întâmpla ceva cu 
nepoata mea, cred că-i 
strângeam de gât pe cei care 
m-au plimbat aiurea”, adaugă 
Eugen Platrinca.
„Vom lua măsuri!”

Contactat, directorul Spi
talului Municipal Hunedoara, 
dr. Bende Barna, s-a arătat 
intransigent. „Vom demara o 
anchetă internă. Nu îmi vine 
să cred că personalul din 
pediatrie se poartă așa! Voi 
verifica cine a fost de servi
ciu, și, dacă se fac vinovate, 
cadrele sanitare vor fi 
sancționate”, declară dr. 
Bende Barna.

Cu nunțile i s-a dus vestea!
■ Maria Petros, din 
Vălișoara, este renu
mită ca cea mai bună 
organizatoare de nunți.

Ina Jurcone__________________
lna.jurcane@lnfcrmniedla.ro

Vălișoara - în zona Bradu
lui ea este cunoscută de ani 
buni. Maria Petros are 65 de 
ani și spune că acum se anga
jează doar pentru nunțile 
cunoscuților. „Am organizat 
peste 150 de nunți de când mă 
ocup cu așa ceva. Sunt femeie 
simplă, fără multă școală, dar

am avut experiența vieții. Spe
cialitatea mea este bucătăria. 
La țară nunțile sunt mai sim
ple ca la oraș. Aici se cere un 
aperitiv, o supă de tăiței, frip
tură. Tot ce știu am învățat de 
la mama mea care a organizat 
nunți până la 90 de ani când 
a murit”, spunea Maria Pe
tros.
Porfii pentru meseni

Când este vorba de o nuntă, 
Maria Petros gândește doar în 
kilograme.

„Aflu câte persoane sunt 
invitate. La țară nu prea 
există riscul să nu vină invi-

Maria pregătind mâncarea pentru nuntași (Foto: cl)

tatul la nuntă. De exemplu, 
dacă nunta este de 100 de per
soane, eu mă îngrijesc să fie 
60 kg carne de vițel, adică 
unul întreg, 110 kg de porc și

12 găini. Specialitatea mea 
este friptura de porc. O fierb 
în apă până se face sos care 
este foarte apreciat de me
seni”, spune bucătăreasa.

Focarul de infecție - la final

| < Anumite cabinete șl birouri individuale vă pun la dispoziție 

Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți
I ' să citiți GRATUIT Cuvântul. Liber:

. '-Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara 
. | Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara 

■ Birou notarial Farcaș Ladislau-, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Barbu Camelia, din Hunedoara 

, - Laborator Ar Medica, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceahu Ileana, din Hunedoara

■ Blocul 23 din Hune
doara se va transforma 
în centru social, iar 
locatarii vor fi mutați.

Hunedoara (M.S.) - Unul 
dintre blocurile cu probleme 
din Hunedoara a fost cumpă
rat de o asociație umanitară 
pentru dezvoltarea unui 
proiect social, a anunțat pri
marul Nicolae Schiau. Blocul 
a fost vândut cu 50.000 lei noi, 
prin licitație, după ce primul 
proprietar al imobilului s-a 
văzut nevoit să renunțe la

clădire din lipsa fondurilor, 
în blocul 23, de pe Strada 
Mureșului, locuiesc acum mai 
multe familii foarte sărace. 
Locatarii din blocurile vecine 
se plâng mereu de familiile 
care trăiesc în blocul 23 și 
susțin că imobilul a fost 
transformat într-un focar de 
infecție.
Vor fi mutați

Primarul a afirmat că o 
parte din familiile care 
trăiesc acum în blocul 23 vor 
fi mutate în blocul G2, la care 
au fost reabilitate rețelele de

canalizare și alimentare cu 
apă. Etajele 3 și 4 au fost re
novate. ’’Oamenii din blocul 
23 vor fi repartizați la blocul 
G2, dacă au buletin de Hune
doara. Pe cei care nu sunt din 
oraș o să-i mai trimitem și 
acasă”, a spus primarul Schi
au. Pentru reabilitarea eta
jelor 3 și 4 din blocul G2 au 
fost investite, până acum, 
fonduri în valoare de 300,000 
lei. ’’Acolo era ceva de 
nedescris. în loc să ducă 
gunoiul afară, au ajuns să 
zidească o cameră în care 
aruncau toate resturile. Este

Bloc transformat în ruină de 
către locatari (Foto: cl)

ceva de groază”, declara 
edilul șef al Hunedoarei. 
Autoritățile se tem ca imo
bilul să nu fie distrus, din 
nou, de către locatari și, de 
aceea, au pus pază ca nu cum
va ’’amatorii” de fier vechi să 
fure instalațiile sanitare.

- Farmacia’veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., Hune
doara
• Cabinet medical doctor Cordea Viorica, din Deva

... - Cabinet medical doctor Josan Elisabeta, din Deva
- Cabinet medical doctor Marcu Vaier, din Deva
j Cabinet medical doctor Gros Gabriela, din Deva
- S.C. Star Ice S.R.L, din Deva

- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
l Cabinet medical Promosan, din Deva

A murit lângă gardul 
cimitirului
■ O bătrână de 74 de 
ani, a fost accidentată 
mortal în timp ce circu
la pe trotuar.

Deva (T.S.) - Un accident 
stupid, cu urmări tragice, a 
avut loc ieri în jurul orei 
11:30, în apropiere de maga
zinul Trident din municipiul 
Deva. T.I, conducătorul unui

autoturism Dacia a intrat cu 
viteză într-o curbă, a pierdut 
controlul mașinii, a intrat pe 
trotuar și s-a oprit în gardul 
Cimitirului Catolic.

Din nefericire, G.F., în 
vârstă de 74 de ani din Deva 
a fost lovită de mașina intrată 
pe trotuar.

Femeia ă fost internată la 
spital în comă de gradul unu, 
la scurt timp decedând.

IO®* nou concurs lansat 'de: codtilaMl Wivlntai lifes 
care va premia cea măi ^Wfgii1nBț&ârs?f©t^Rfle â' Seanței 
acestei veri. Dacă vă petreceți vacanța sau concediul într-un 
mod inedit sau în c®î rnai simplu mod posibil și faceți fotografii, 
vă rugăm să participați cu csa mai reușită dintre ele la concursul 
nostru. Fotografia câștigătoare va fi publicată în ziarul nostru, 
Iar autorul ei va fi premiat pe măsurăl Trimiteți fotografiile pe 
adresa redacției: Deva, Str. 22 Decembrie, nr J7A - parter, până 
la sfârșitul lunii august. Persoană de contact: Sanda Bocaniciu
- redactor. Informații la tel, 6254/211275, int.8834,

I

Zidul de beton s-a dărâmat în urma impactului

Școală de vară la mare
Deva (I.J.) - înscrierile pen

tru Școala de vară „Toți 
diferiți - Toți egali”, au înce
put în urmă cu două zile. 
Școala va fi organizată de 
ANT în perioada 21-28 august, 
la Costinești. Campania are ca 
scop transmiterea pe parcur
sul unei săptămâni, prin se-

minarii și prezentări 
susținute în cadrul unor 
grupuri de lucru, a unor infor
mații cuprinzătoare cu privire 
la Campania de Tineret a Con
siliului Europei „Toți diferiți 
- Toți egali”.

Termenul limită de în
scriere este 9 august.

0720/400437.

A
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1498 - Cristofor Golumb descoperă insula Trinidad.

Lumina
„„HPl!!,., 
Noapte 
cu lună Firide

Lumină In 
noapte 

Canelură

Planta 
toxică

1556-A murit, la Roma, Sfântul Ignațiu de Loyola, fonda
tor al Societății lui Isus, autor al «Exercițiilor spirituale»

(n. 1491).______________________________
1901 - S-a născut pictorul francez 
Jean Dubuffet (m. 1985)._____________

1944 - S-a născut actrița americană 
Geraldine Chaplin («Dr Jivago»), 
1944 - Scriitorul francez Antoine de 
Saint-Exupery («Micul prinț»), aflat în 
misiune, dispare în timpul unui zbor

deasupra sudului Franței (n. 1900)________________________
1962 - S-a născut actorul american Wesley Snipes («Demo-

Clar
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Berbec
0 săptămână excelentă pentru activități casnice, pentru 
creșterea și educarea copiilor, pentru relații amicale cu cei 
în vârstă și pentru tratarea unor afecțiuni.

Taur
Deplasările scurte, examenele și interviurile, relațiile cu cei 
apropiați și de afaceri, precum și cele cu anturajul, 
reprezintă punctele forte ale acțiunilor dumneavoastră.

Gemeni __ __ t '
Investițiile în bunuri funciare sau speculațiile bursiere sunt 
excelent aspecțate. Relațiile profesionale trec printr-o 
perioadă fastă. încercați să vă păstrați calmul!

Rac
Conjuncția Mercur-Venus vă personalizează stilul în care 
dvs. vă manifestați personalitatea. Relațiile sentimentale se 
vor îmbunătăți simțitor în această perioadă.

Leu
Este o săptămână a cunoașterii tuturor intențiilor partene
rilor. Viața de familie (cu toate avatarurile sale inerente) 
vă ocupă o mare parte din timp.

Cerul va fi temporar noros.Temperatu- 
ra maximă va fi de 32°C, iar minima de cir
ca 17°C.

Prognoza pentru două zile
Marti. Cerul va fi temporar noros. Tem

peratura maximă va fi de 33°C, iar mini
ma de circa 18°C.

Miercuri. Cerul va fi temporar noros. 
Temperatura maximă va fi de 33°C, iar 
minima de circa 16°C.

Provine , 
din oțet
Noapte 

de noapte

Calendar Creștin- Ortodox
Sfântul și dreptul Evdochim; Sfântul losif din Arimateea

Dop 
găuriți

N-ara soț

Calendar Romano-Catolic ______________
Sf. Ignațiu de Loyoia, pr. “

Calendar Greco-Catolic
Preserbarea scoaterii S Cruci. S Eudochim, c (+ 840). ăS 
Ignațiu de Loyola (+ 1556)]. în timpul săpt Ap și Ev săpt 

a 8-a dR.

Energie electrică
Azi energia electrică va fi întrerupta in localitățile:

Soluția Integramei din numărul 
precedent: - L - L - CAM - 
TIPĂRI - OL - PĂSTRĂVI - RATA
- CU - N - NA - DARII - Bl - BO
- IN - I - MINCIOG - SCOBAR - 
TA - ARATAT - R - BRUN - PAUL 
-AN - FIRMA - AS - NU - T - 
NAS - UMEDA - OGAR

Dispecerat apă rece 227087
I Dispecerat apă caldă 217808

Fecioară
Traversați o perioadă destul de tensionată. Semnul dvs zodi
acal este supus presiunii, atât la locul de muncă cât și pe 
plan familiar. încercați să rămâneți calmi

Balanță
Luna, în semnul dvs zodiacal în zilele de început de 
săptămână, va aduce □ „explozie" benefică de personali
tate și o mare inspirație în investirea lichidităților.

Scorpion
Miercuri șl joi sunt „zilele Scorpionului". Relațiile cu mem
brii de familie au la bază multiple elemente de cunoaștere, 
mai ales din partea dumneavoastră.

- Săcămaș, Dumbrăvița, Ilia (zonele Uscător, Balastieră, 
CAP), Bretea Mureșană, Sârbi (inclusiv zona Sârbi - Cari
eră), între orele 8.00 - 19.00;
- Cârjiți și Ghergheș, între orele 8.30-15.00;
- Ilia, bl. SI și S2. intre orele 8.30-15.00;
- Bulzești, Visca, Geoagiu sat, între orele 8.30 - 15.00;
- Măgheruța, Baia de Criș, Rișca, Baldovln, Rișculița, 
Bulzeștii de Jos, Bulzeștii de Sus, Jebăiești, Garași, Lun

ca, și lonilești, între orele 9.00 - 14.00;
- Mălăiești, Nucșoara, Parcul Național Retezat și Peștera, 
între orele 9.00 - 15.00.

Apă rece ____ ____ fa , ,'■ *
- Deva - DN7, Bl. KÎ, K2, K3, furnizarea apei va fi oprită 

între orele 8.00-15.00
- Str. Sântuhalm. între orele 8.00-15.00.

metan __________ ______________________
Nu sunt programate întreruperi

I Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CER_______ 21272S
Urgențe_________________ 112
Pompieri________________ 981
Jandarmerie_____________ 956
Poliție 955
OJF.v. HD _________214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Pricomîqdale
Ingrediente: 250 g nuci sau migdale date 

prin mașina de biscuiți, 6 albușuri, 3 lin
guri de faină cu vârf, 10 linguri de zahăr, 
1 plic zahăr vanilat.

Mod de preparare: Se bat albușurile 
spumă, apoi se adaugă zahărul și se 
amestecă cu mixerul/telul până se întărește 
(ca la bezea). Se adaugă făina, nucile și 
zahărul vanilat se amestecă ușor să se 
omogenizeze, de jos în sus astfel încât aerul 
să nu iasă și să se lase. Se unge o tavă de 
aragaz cu ulei și se tapetează cu făină. Se 
pun grămăjoare cu o linguriță sau cu un 
cornet cu șpriț. Se coc la foc mic-mediu, 
300°F. Se pot lipi cate două cu cremă de cio
colată (Nutella) la mijloc.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

8:10 Noroc în dragoste
’^comedie romantică, 

SUA, 20011. Cu: John 
Cusack, Kate Beckin
sale. R.: Peter Chelsom 

9:40 Ultimul aliniament (r) 
10:35 Ochiul magic (r) 
11:30 Bucuriile muzidi 
12:05 Justiție militară (serial, 

0SUA, 2001). Cu: David 
James Elliott, Cather
ine Bell, John M. Jack- 

son
13:00 Hollywood star (doc. 

Canada, 2003)
13:30 Desene animate 
14:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
14:30 Spectacolul lumii... 
15:30 Kronika. Emisiune în 

limba maghiară 
17^| Corry și restul lumii 

(ep. 18, comedie, SUA, 
2003). Cu: Ben Sav
age, Rider Strong

1730 Doctor Becker (ep. 19, 
comedie, SUA, 1998) 

181)0 Misterele din Sankt
H Petersburg (s) 

19:00 Jurnalul TVR. Sport

20:20 Reflector.
De 2 ani, subiect de 
dispută între Ministerul 
Mediului și operatorii 
de turism, situația con
troversată a plajelor... 

21:05 Despre Mari Români.
Moderator Mihaela 
Crăciun. Personalități 
controversate în Top 
100

22:10 CSI - Crime și investi- 
Bgații (serial, thriller, 

SUA, 2004)
23:05 50 de ani de divertis

ment în 50 de emisiuni 
24:00 Jurnalul TVR. Sport 

0:20 Agenții Zero - Zero 
(comedie polițistă) 

1:50 Jurnalul TVR (r).
Sport Meteo

2:50 Sora Betty (r) (thriller
. H comedie, SUA, 2000). 

Cu: Renee Zellweger 
4:45 Bucuriile muzicii (r) 
5:15 CSI -Crime și investi- 
Bgații (s, r)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:00 ProMotor (r) 
10:45 Dansez pentru tine - 

caravană preselecție (r) 
11:»5 Și mai morocănoși 

(film, r)
13:00 Știrile ProTv
14:00 Mica romanță (film, r) 
16:99 Tânăr și neliniștit 
“(film serial, SUA).

Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, 
Laureen Bell, 
Doug Davidson, 
Peter Bergman, 
Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Familia Bundy 
“(film serial).

Cu: Ed O'Neill, 
Katey Sagal, 
David Garrison, 
Amanda Bearse, 
Christina Applegate 

18:30 La Bloc (r) 
19:00 Știrile ProTv. Sport

20:30 Jocul unei minți 
murdare (thriller, SUA, 
2003). Cu: Carly Pope, 
lan McShane, Adrian 
Paul, Rena Owen, 
Brendan Fehr, Jay 
Baruchel, Vanessa 
Guy, Eve Crawford. R.: 
Jesse Warn

22:15 Meseriașii (serial) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 

Vreau să fiu mare
24:00 Dispăreți fără urmă (s, 

gSUA, 2002). Cu:
Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap
tiste. R.: David Nutter 
si Rachel Talalay

1:00 Icstrim tivi
1:30 Familia Bundy (r) 
2:00 Meseriașii (r) 
2:25 Omul care aduce 

cartea (r)
2:30 Știrile Pro Tv
3:30 La Bloc (r) 
4:00 Stilul Oana Cuzino (r) 
4:30 Parte de carte (r)

i

&

Săgetător
Viața mondenă, relațiile cu anturajul și predispoziția pen
tru dialog sunt elementele caracteristice ale săptămânii. 
S-ar putea să cunoașteți o persoană nouă.

Capricorn
Este o perioada în care dvs, ca reprezentant al unui semn 
de Pământ, veți cunoaște ceea ce înseamnă banul investit 
cu mult discernământ în bunuri funciare.

Vărsător
Cunoașteți limitele propriei personalități! Astăzi este o zi . 
favorabilă cunoașterii proprii și interpersonale. Profitați de 
orice ocazie care vi se oferă astăzi.

Pești

Predispoziția dvs. generală pentru acțiunile derulate în grup 
este susținută, în acest început de săptămână. Nereușit 
va fi finalul săptămânii, însă totul se va remedia.

6:00 în gura presei.
Cu Mircea Badea. 
Revista presei.

7:00 Știri 
9:00 In gura presei

(reluare).
Revista presei, 
cu Mircea Badea 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Fete și băieți

0(film serial) 
12:00 Anastasia

g(film serial, dramă, 
Rusia, 2003). 
Cu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov 

13:00 Observator
cu Simona
Gherghe 

13:45 Jocuri la Saint-Tropez
(reluare) 
(divertisment) 

16:00 Observator 
16.45 Secretul Măriei

«(film serial) 
19:00 Observator

cu Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță. Sport 
Meteo

20:45 Elena din Traia 
, (partea a ll-a) (aven- 
"■ turi, Malta/Grecia/SUA, 

2003). Cu: Sienna 
Guillroy, Matthew 
Marsden, Rufus 
Sewell, John-Rhys 
Davies, Maryam 
d'Abo, Stellan Skars- 
gard. R.: John Kent 
Harrison

23:00 Observator 
cu Letiția Zaharia. 
Sport

24:00 Matrix: Amenințare 
B teroristă (s, thriller,

SUA, 2003). Cu: James 
Denton, Kelly Ruther
ford, Mahershalalhash- 
baz Ali, Anthony Azizi, 
Will Lyman, Melora 
Walters, Shoshannah 
Stern.

1:00 Stagiarii (s) 
1:30 Concurs interactiv 
2:30 întâmplări hazlii (s) 

3:30 Anastasia (s, r) 
4:45 Dădaca (s)

I

s

t

7:00 Atlas (r) 7:30 Lecția de 
engleză 8:05 Cronici medit
eraneene (doc.) 9:00 Poftă 
bună! (r) 9:30 Casa ta (r) 
10:00 Plaja lui Măruță (trans
misiune directă) 11:30 
Coolmea distracției estivale 
(r) 12:25 Mansarda cu 
amintiri 12:40 Arca lui Noe: 
adevărata poveste (doc., r) 
14:00 Spellbinder (s) 14:30 
Aventuri secrete (s) 15:00 îm

preună în Europa 16:00 Jur
nalul TVR (r) 16:30 Zona de 
conflic 17:00 Zestrea 
românilor 17:35 Sărutări 
furate (s) 18:30 CE de 
Natație 20:00 Motocidiștii 
pofticioși (doc. M. Britanie) 
20:35 Caracatița (s) 21:30 
Ora de știri 2230 0 logodnă 
aproape perfectă (comedie)

8:30 Ciocolată cu piper (s) 
1030 Iubirea mea, păcatul (s) 
11:30 Celebritate (r) 12:30 
Minciuna (s) 13:30 înger 
sălbatic (s) 15:30 Marilyn (s) 
1630 Visuri fără preț (s, Me- 
xic/SUA, 2005). Cu: Africa 
Zavala, Eduardo Capetillo, 
Helena Rojo, Jacqueline 
Andere, Cynthia Klitbo 1730 
Poveștiri adevărate 18:25 Vre
mea de acasă 18:30 Rebelde 
(s, Mexic, 2004) 20:30 La Tor- 
menta (s) 2130 Tărâmul pasi
unii (s) 22:30 Dragoste de 
mamă (dramă, România, 
2006) 2330 Celebritate (s)

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

J

f

I

1

i

■I

7:45 Gemenii (romantic, 
Franța, 2004) 9:15 Un alt 
început (dramă, SUA, 1996) 
11:10 Master and Comman
der: La capătul Pământului 
(dramă, SUA, 2003) 13:25 Cu 
copiii în Egipt (comedie, Dane
marca, 2004) 14:50 Eu da, ei 
nu! (aventuri, SUA)16:15 Rez
ervația (aventuri, SUA, 2005) 
17:45 Un nou început (come
die, SUA, 2005) 1930 Pe pla
tourile de filmare (magazin, 

sua, 2005) 20:00 Nebunie în 
Alabama (dramă, SUA, 1999) 
21:50 Agenți secreți (dramă)

8:00 Jurnalul de dimineață 
9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 9:30 The New Action 
Man Series (s) 10:00 That's 
70's Show (s) 1030 Căsătoriți 
pe viață (s) 12:00 Look who 
is winning 13:05 Căsătoriți pe 
viață (s) 14:30 Sare și piper 
cu Stela și Arșinel (r) 16:00 
Naționala de bere 1630 Elis; 
(s) 17:30 întreabă-l pe Gabi 
18:30 Știri 19:45 jara Iu' 

Papură Vouă (divertisment 
2004) 20:00 Echipa de inves
tigații 21:00 Pitici de vară 
22:00 Știri Național TV

1035 Luminile rampei (film, r) 
13:15 Marcelino, pan y vino 
(s) 13:45 Cheers (r) 14:45 Ver
dict: Crimă! (r) 16:00 Echipa 
de elită (s) 17:00 0 nouă viață 
(r) 18:00 Echipa de elită (s) 
19:00 Visuri americane (s) 
20:00 Ele spionează (s) 
21:00 Tremors - creaturi uci
gașe (ep. 1) 22:00 Twin
Peaks - ultimele șapte zile din; 
viața Laurei Palmer 1:15 
Cheers (s) 2:15 Ele spionează 
(s, r) 3:15 Twin Peaks - 
ultimele șapte zile dii 
Laurei Palmer (film, r)

8:00 Sport cu Florentina 8:40 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
9:40 Sunset Beach (s) 10:40 
Dragoste și putere (r) 11:30 
Tele RON 13:00 Garito - 
partea l+ll 16:05 Dragoste și 
putere (s) 17:00 Miss World 
România 2006 1730 Trăsniți 
în N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 
19:00 Mariana - Prețul 
inocenței (s) 20:00 S.O.S. Sal- 
vați-mi casa. Gazda emisiunii 
: Olimpia 21:00 Viceversa 
22:00 Totul despre sex (s) 
2230 Focus Plus 2330 Trăsniți 
în N.A.T.O. (r) 24:00 Miss 
World România 2006 (r) 0:15 
Dragostea de la Clejani (r)

8:00 Realitatea de la 8:00 
9:00 Realitatea de la 9:00 
10:00 Realitatea de la 10:00 
11:30 Realitatea bursieră 
12:00 Realitatea de la 12:00 
13:20 Deschide lumea! Cu 
Andreea Crețulescu 14:00 
Realitatea de ia 14:00 14:50 

Realitatea bursieră 15:15 
Deschide lumea! 17:00 Rea
litatea de la 17:00 17:45 Edi
torii Realității 18:50 Realitatea 
zilei 20:15 100% 21:55 Pri
ma ediție 22:00 Zece fix 23:00 
Realitatea de la 23:00

6:55 Viața dimineața 9:00 
Verissimo. Cu Gina Tănase 
10:00 Misiune imposibilă (r) 
10:30 Euromaxx (doc.) 11:00 
Ne privește. Cu Alina Stancu 
12:00 Destinații la cheie (r) 
12:30 Teleshopping 13:05 
bebe.ro (r) 14:35 Lumea 
cărților 15:00 Teleshopping 
15:35 Malraux, o mare viață 
(partea a li-a) (documentar) 
1635 Fan X 17:00 Euromaxx 
(r) 18:00 6! Vine presa! Cu 
Livia Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 ; 
Film artistic românesc 22:00 
Nașul. The Best of Talk-show ; 

zile din viața 24:00 Știri. Emisiune informa-
) tivă

8:00 Versailles-ul se dezvăluie 
9:00 Confruntări și fiare vechi 
10:00 Natura în stare brută 
11:00 Mașini extreme 12:00 
Motociclete americane 13D0 
Jafuri imposibile 14XX) Ver
sailles-ul se dezvăluie 15:00 
Megarăzboaie cu fiare vechi 
16:00 Brainiac. Maniaci ai 
științei 17:00 Curse 18:00 
Automobile americane recon
diționate 19:00 Mașini 
extreme 20:00 Vânătorii de 
mituri 21:00 Motociclete 
americane 22:00 0 pradă 
mortală 23:00 La un pas de 
moarte

bebe.ro
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Legumele noastre, mai bune
www.traditii.ro
Deva (C.P.) - Site-ul este dedicat artizanatului și artei tra- 
diționale românești. Sunt incluse informații despre tra- 

^V'dițiile din România - culinare, de la nuntă, botez ori înmor

mântare.

In județ ____ ______ _______
DN 66 Băcla - Călan

DN 7 Ilia - Tatărăjli - Limită cu județul Arad

In Dara aparatele radar vor fi amplasate B-dul Deceba - 

Calea Zarandului - Str Horia - Str. Mihai Eminescu

Radare mai pot fi Întâlnite și pe principalele artere rutiere 
de pe raza localităților Brad - Hațeg - Orăștie - Petroșani 
- Vulcan - Lupeni

SI.Dl.m8
1 euro_______________________________________ 3,5524 lei
1 dolar american ____________________2,7996 lei
1 gram aur 56,8225 lei

■ Legumele producă
torilor noștri sunt mai 
bune la gust, susțin 
cumpărătorii.

Clara Păs
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Nu doar prin prețu
rile legumelor vom intra în 
regulile europene ci, foarte 
probabil, și prin gustul aces
tora.

în maximum 3 ani, gustul 
legumelor românești riscă să 
devină la fel ca al celor 
importate, adică fad, susțin 
specialiștii agricoli. Agricul
tura autohtonă, mai primi
tivă, trebuie să devină pro
ductivă prin metode care însă 
ucid orice savoare.

O altă problemă este aceea 
că producătorii români nu 
reușesc să acopere necesarul 
pieței interne, astfel că anul

viitor se estimează că vom fi 
obligați să importăm circa 70 
de mii de tone de legume.
Șansă de investiții

Acest vid de pe piață poate 
fi benefic celor care doresc să 
investească în legumicultura, 
pentru că sigur vor avea 
clienți.

„Există deja un apetit pen
tru produsul indigen, față de 
cel de import. Numai roșiile, 
dacă le luăm ca exemplu 
putem face clar comparație: 
ale noastre sunt de calitate 
foarte bună”, spune loan 
Ștefan, director adjunct Poli
tici Agricole Hunedoara. Dar 
cum integrarea bate la ușă, 
producătorii agricoli trebuie 
să știe că șanse de supravie
țuire vor avea doar cei care 
vor avea ferme de producție, 
grădina din jurul casei fiind 
strict pentru consumul fami
liei. Și pentru legume, Româ-

Cumpărătorii preferă legumele românești

nia va primi o cotă de pro
ducție, care se va repartiza pe 
producători. A avea o cotă, în
seamnă că ai livrare asigu
rată. în cazul în care en-gros-

(Foto: T. Mânu) 

iștii nu cumpără, statul preia 
cantitatea de legume și o sto
chează. Ulterior, fie o va scoa
te pe piață, fie o va dona unor 
țări sărace ori o va distruge.

Societatea Preț Variație
închidere (lel/acț) (96) 

SNP 0,5600 0,9
SIF1 2.2400 0.9
TLV 1.0800 0.93
BRD 16.7000 1.21
80® . 0.5250 -1.87
IMPACT 0.4960 0.2
BIOFARM 0.5700 0.88
ANTIBIOTICE 1.3600 0.74
AZOMURE5 0.1920 5.49
ROMPETR® 0.0890 -3.78
SIF3 1.9500 1.04
SIF5 2.3500 0.43

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

DEVA, 
221277.

TJUWUCțn BORSIEBE
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ele românești, 
bineînțeles. Sunt 

naturale, au gustul 
mai bun și cred că nu 
conțin atâtea chimi
cale.

Consiliul Județean Hunedoara
Petru Mărginean, vicepreședinte 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean:_______________
Maior loan Anca, adjunct al comandantului pentru ordine 
publică 12.00-14.00

Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bîrcea 
Mare________________________________________________
Insp.șef principal Emanoil Bota, director 08.30-11.00 
Inspector șef principal Viorel Mic, director adjunct 

11.00-14.00
Șef tură 14.00-16.30

Primăria Municipiului Orăștie_______________________
losif Blaga, primar 10.00-11.00

Primăria Municipiului Brad________________________
Agnes Epure, secretar începând cu ora 09.00

Poliția Municipiului Deva___________________________
Comisar-șef Nicolae Petruș, adjunctul șefului Poliției
Minicipiului Deva 0.00-12.00

Reguli: în fiecare bloc sunt 
câteva cifre între 1 și 9, sta
bilite dinainte. Acestea tre
buie completate cu cifrele 
lipsă, în așa fel încât fiecare 
număr să figureze o singură 
dată. De asemenea, cifrele de 
la 1 la 9 trebuie să figureze o 
singură dată atât pe rândurile 
orizontale cât și pe coloanele 
verticale ale celor nouă 
blocuri luate împreună.

Soluția jocului din 
numărul precedent
2 3 1 9 4 7 5 8 6

8 7 611 2 5 4 3 9
iș 9 4:6 8 3 7 1 2
6 8 7 2 3 4 1 9 5
3 5 2 7 9 1 8 6 4
1 4 9 5 6 8 3 2 7
7' 6 5I3 i 9 2 4 8
4 2 3 8 5 6 9 7 1
9 1 8 4 7 2 6 5 3

Legumele românești 
sunt calitativ supe

rioare celor din im
port. Prețurile sunt 
acceptabile, acum va
ra ar putea fi ceva 
mai mici.
Maria Iovan, 
Deva

Cumpăr și autoh
tone, dar și din 

import. însă le prefer 
pe cele românești pen
tru că sunt naturale.

Camelia Botoș, 
Deva

Ana Neaga, 
Deva

Program de audiențe
Deva (C.P.) - Simion Bugă, 

din municipiul Deva, întreabă 
de ce se ajunge așa de greu în 
audiență la conducerea Casei 
de Pensii Hunedoara.

„Este nevoie să te înscrii pe 
o listă de așteptare, dar con
sider că problema poate fi 
rezolvată dacă audiențele ar fi 
ținute zilnic de două cadre de 
conducere”.

Răspunsul CJP Hunedoara: 
„înscrierea în audiență se fa
ce în momentul în care vă pre
zentați. Programul de audien
țe este următorul: luni, joi și 
vineri, de la ora 9 la 13, iar 
miercuri de la ora 11 la 14’*.

NOTĂ: Cuvântul Liber vă 
răspunde. Scrisorile cititorilor 
noștri sunt binevenite, cu con
diția să fie semnate și să aibă 
specificate adresa și numărul 
de telefon al semnatarului 
(acestea din urmă nu vor fi 
publicate, fiind necesare doar 
pentru redacție). Nu se iau în 
considerare scrisorile ano
nime! Adresa noastră este: De 
va, str. 22 Decembrie, nr. 37 
A (clădirea Cepromin), speci
ficați pe plic: “Cuvântul citito
rului”. Scrisorile pot fi trimise 
și prin e-mail, la adresa 
adrian.salagean@informme- 
dia.ro.

Cele românești îmi 
fac impresia că 

sunt mai naturale. De 
exemplu, cumpăr 
mere românești, chiar 
dacă sunt mai mici.

lULIANA FlLIMON, 
Deva

Cumpăr numai 
legume românești, 

de grădină. Au un 
gust foarte bun. Acum 
probez vinetele, chiar 
dacă au un preț cam 
mare.
Elena ȘerbAnescu,
Deva

Fructe de pădure
Deva (C.P.) - Munții din 

județ sunt luați cu asalt de 
cei care se ocupă cu strân
gerea fructelor de pădure. 
Unii dintre ei le vor Vinde 
în piețe, alții le vor preda 
Direcției Silvice. Anul tre
cut, Direeția a strâns apro
ximativ 300 de tone de fruc
te de pădure (măceșe, mu
re, afine, păducel), toate fi
ind destinate exportului. 
„Mare parte din cantitate o 
strângem cu culegătorii 
noștri. Pentru kilogramul 
de măceșe plătim 0,8 lei, 
iar pentru afine 6 lei noi. 
Și persoanele particulare

pot preda fructele strânse 
la punctele de achiziție a- 
flate la ocoalele silvice”, a 
declarat Izabela Ghițoaica, 
șef birou producție în ca
drul Direcției Silvice Hune
doara.

în piață afinele se vând cu 8 
lei/kg (Foto: T. Mânu)

Proiect de
Petroșani (I.J.) - Consiliile 

Locale din Petroșani și Lu
peni au încheiat un acord de 
asociere în vederea imple
mentării proiectului “Ecolo- 
gizarea zonelor montane din 
Valea Jiului, Straja - Lupeni 
și Parâng - Petroșani”. Proiec
tul a fost lansat prin progra
mul Phare 2004 - Coeziune 
Economică și Socială “Sche
ma de Investiții pentru Pro
iecte Mici de Gestionare a de
șeurilor”.

Obiectivul acestuia este 
asigurarea asistenței tehnice 
și financiare autorităților 
locale pentru reducerea volu
mului deșeurilor.

“Stațiunea Straja este de
clarată stațiune turistică de 
interes local. Noi suntem 
constituți ca solicitanți ai 
finanțării și Consiliul Local 
Petroșani este partener. Im
plementarea, rezultatele pro-

ecologizare montană
iectului și administrarea bu
nurilor se va face de către

sabilă nu va depăși 90% din 
valoarea totală a costurilor
eligibile ale proiectului, dife
rența fiind acoperită din 
sursele proprii ale celor două 
consilii locale.

fiecare autoritate locală”, a 
precizat Cornel Resmeriță, 
primarul municipiului Lu
peni. Finanțarea nerambur-

Deșeurile lăsate de turiști vor fi adunate (Foto: arhivă)

Fără taxe
Deva (I.J.) - Statul îi 

încurajează pe studenții 
care vor să-și deschidă 
propria afacere. Ei bene
ficiază de o serie de faci
lități fiscale la înființarea 
unei societăți comerciale. 
Scutirile de taxe pentru 
studenți sunt: operațiuni
le de înmatriculare efec
tuate la RC, operațiunile 
efectuate de Biroul Unic 
din cadrul oficiilor RC, și 
serviciile de asistență 
prestate de oficiile RC la 
înregistrarea constituirii 
comercianților; autoriza
rea funcționării comerci
anților, solicitată la con
stituire; obținerea de la 
administrația publică lo
cală a autorizației de des
fășurare a unor activități 
economice în mod inde
pendent.

http://www.traditii.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
mailto:adrian.salagean@informme-dia.ro
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Istoria Orăștiei este strâns legată de cea a dacilor în centrul municipiului Orăștie este amplasată o impunătoare Catedrală (Foto: Traian Mânu)

Intrarea în municipiul Orăștie pe Drumul Național 7

Orăștie
■ Orăștienii își petrec 
timpul liber la terasă cu 
amicii, în cluburi sau la 
plimbare.

Clara Păs
clara.paseinfonnmedia.ro

Orăștie - Zilele călduroase 
din ultima perioadă i-a scos 
pe orăștieni afară din case. îi 
găsești la terasă unde po
vestesc cu prietenii la o cafea, 
un suc sau o bere, fiecare 
după preferințe. La orele 
prânzului, restaurantele își 
primesc clienții pentru că tot 
mai des unele persoane aleg 
să servească masa în oraș, 
decât să se „chinuie” pe o 
asemenea căldură să pre

sezon estival
gătească de mâncare acasă, în 
bucătărie. „Fiind în vacanță, 
ca tânără, încerc să mă dis
trez cum cred că mi-e mai 
bine. Merg la ștrand, ies cu 
prietenii pe terase sau în 
cluburi”, spune Laura.

„La prânz servesc masa la 
restaurant pentru că este mai 
confortabil și este curat aici 
unde vin”, afirmă Iuliana 
Ciucă. Spre seară centrul 
municipiului se animă prin 
prezența celor care ies la 
promenadă.

Animația va fi și mai 
mare, când peste câteva zile 
se vor întoarece acasă, în 
concediu, cele câteva mii de 
orăștieni plecați la lucru în 
străinătate. Circa două mii 
sunt așteptați să sosească din 

Spania, unde conform statis
ticilor se găsește cea mai pu
ternică „comunitate” a celor 
din Orăștie. Până atunci, în 
municipiu, 170 de tineri din 
întreaga țară participă la o 
acțiune desfășurată sub 
deviza „împreună vom face 
diferența”. Pe câțiva dintre ei 
i-am găsit în timp ce făceau f 
curățenie pe una dintre stră
zile municipiului.

Tinerii vor reabilita Parcul 
Tineretului din localitate, vor 
igieniza zonele dintre blocuri 
în cartierele Mureșul și Pri- 
cazului, vor decolmata și vor 
amenaja malurile cursurilor 
de apă.

Totodată, au pregătit și 80 
de pachete ce vor fi împărțite j 
familiilor defavorizate.

Pentru Leure, sucul rece este „remediul" contra caniculei La ora prânzului restaurantele servesc meniul, cliențllor

Orăștienii se întâlnesc cu amicii la terasele din localitate Tineri orăștieni Tineri participanți la acțiunea de igienizare

clara.paseinfonnmedia.ro


„Minerii" au intrat la

• Dobrin, aplaudat. în con
textul în care meciul Jiul - FC 
Argeș s-a disputat pe teren 
neutru (la Alba lulia), iar cali
tatea spectacolului a lăsat de 
dorit, fostul mare fotbalist

român, Nicolae Dobrin (foto), a primit mai 
multe aplauze din partea publicului decât 
toate fazele meciului. (C.M.)

■ Antrenorul Jiului s-a 
spălat pe mâini și a 
pus înfrângerea pe sea
ma jucătorilor.

ClPRIAN MARINUȚ____________________

ciprian.marinut@informmedia.ro

Alba lulia - Noul sezon se 
anunță periculos pentru Jiul, 
după ce elevii lui Florin 
Marin au jucat slab și au 
pierdut meciul susținut, du
minică, la Alba lulia, împotri
va formației FC Argeș, în pri
ma etapă a noi edițiii a Ligii
I. Tehnicianul venit în vară de 
la Dinamo a încercat să se 
eschiveze, aruncând povara 
înfrângerii pe umerii jucăto-

Partida FC Național - Dinamo s-a încheiat după 
închiderea ediției noastre.

UTA Arad — Farul Constanța 1-1
Aj marcat. Simion (81) / Apostol (47 pen)
Ceahlăul Piatra Neamț - Gloria Bistrița 1-0
A marcat: Radu Doicaru (53)

Poli Timișoara - Steaua 0-0
U. Craiova - FC Vaslui 0-0
Unirea Urziceni - Poli lași 0-2
Au marcat: Sfârlea (79), Buta (90)

Jiul - FC Argeș 0-1
A marcat: Daniel Rednic (21)
Oțelul Galați - CFR Cluj 1-3
Au marcat: V. Tănase (84) / Tilincă (3 și 29), 
(62 - pen)

Coroina

Pandurii Tg. Jiu - Rapid 1-1
Au marcat: Vintilescu (65) / N Constantin (21)

Jiul: Mulțescu - Scarlatache, 
Mlhart, M. Ilie, Lungan (6. 
Panaitescu ’65) - M. Vociu, 5, 
Pâcleșan, M. Gheorghe, C. Petre 
- Drida (Lițu '46), Borza (Ionică 
'46). Antrenor: Florin Marin.

Sah de calitate la trofeul Cetătii5 a

li------------------------------------------------------------

Diferență înșelătoare
Lupeni (C.M.) - Chiar dacă faptul că se vor 

întâlni în etapa de debut a campionatului nu 
le-a determinat pe cele două echipe hunedo- 
rene din Liga a Il-a să renunțe la meciurile 
amicale directe, rezultatul înregistrat, sâm
bătă, în întâlnirea de la Lupeni e înșelător, 
în primul rând, Romulus Gabor, antrenorul 

j- Corvinului, n-a început partida cu primul 
unsprezece folosit în amicalele anterioare. 
Iar după pauză, când au intrat și cei care 
probabil vor fi titularii de drept ai hune- 
dorenilor, aceștia au încasat și mai multe 
goluri decât primii. Meciul dă o notă bună 
jocului și apetitului ofensiv al echipei antre
nate de Dan Mănăilă, însă cu siguranță alt
fel vor sta lucrurile în partida revanșă pro
gramată sâmbăta la Hunedoara și în meci
ul oficial din prima etapă a Ligii a Il-a.

Deva (C.M.) - Turneul de 
șah dotat cu „Trofeul Cetății 
și-a onorat cu partide spec
taculoase și cu o organizare 
inteligentă ediția jubiliară a 
XX-a, desfășurată pe parcur
sul săptămânii trecute la 
Deva. Victoria în cadrul com
petiției, organizată de Clubul 
de Șah Deva, cafe a aliniat la 
start 55 de seniori, dintre care 
cinci cu titlul de maestru, 10 
participanți cu calificarea de 
candidat de maestru și 16 
jucători de categoria I a 
revenit maestrului inter
național Costel Bumoiu (Satu 
Mare). „A fost un turneu mult 
mai puternic decât în anii 
anteriori, chiar dacă nu am

Au marcat: Itu (13-pen, 77), M. Niculescu (35), 
Dumitra (48), M, Rus (86)

Minerul: Bălgrădean - M. Popa, Corneanu, C. Luca, 
Stancu - Dumitra, Daj, M. Niculescu, Vezan - Mițiți, 

Itu. Antrenor: Dan Mănăilă. Au mai jucat: Cireș, 
D. Badea, Boubătrân, Ov. Niculescu. Boroncoi, M. 
Rus, Doroi.___________________________________________
FC Corvinul 2005: Pascal - Tătaru, Hațegan, Kiraly, 
Crușoveanu - Vișan, Sabou, Bunea, Pribac, D. 
Dăscălescu, R. Cristian. Antrenor - Romulus Gabor. 

Au mai jucat: Ambruș, Irina, Ordean, Mondea, Al. 
lacob, Furdean, Tarcea, Pepenar, Păcurar.

<____________________________________________________________ y

Străinii au făcut legea la 
Tiriac Trophy

Hunedoara (C.M.) - Turneul internațio
nal de tenis, din cadrul circuitului Tiriac 
Trophy, desfășurat la Hunedoara pe par
cursul săptămânii trecute, s-a încheiat, ieri, 
cu victoria în proba de simplu a ungurului 
Komel Bardoczky (nr. 476 ATP), învingăto
rul de anul trecut. Jucătorul din Ungaria 
l-a învins în finală cu 6-4, 6-4 pe croatul Vje- 
koslav Skenderovic, după ce în semifinală 
l-a eliminat pe favoritul numărul unu al tur
neului, românul Victor Ioniță (nr. 313 ATP) 
cu 6-7, 6-1, 6-2. Tot în semifinale a pierdut 
și favoritul nr. 2 al turneului, românul Adri- 
an Cruciat (nr. 348 ATP) care a cedat în fa
ța croatului Vjekoslav Skenderovic cu 4-6, 
3-6. în concursul de dublu, turneul Tiriac 
Trophy de la Hunedoara, dotat cu premii 
totale de 10.000 de dolari, și-a atins scopul 
de a promova jucătorii români, întrucât vic
toria a revenit perechii Adrian Cruciat - Mi
ron Coteț. Aceștia au dispus în finală de u- 
crainienii Vladislav Bondarenko - Oleksan
dr Nedovyesov cu scorul de 6-3, 2-6, 6-3. To
tuși turneul de la Hunedoara a oferit un te
nis de calitate gustat de numeroși spectatori 
prezenți la Arenele Tenis Club Siderurgica.

Mai mulți 
piteșteni

Alba lulia (C.M.) - FC 
Argeș a avut mai mulți 
suporteri decât Jiul în 
tribunele Stadionului 
“Cetate” din Alba lulia 
care a găzduit întâlnirea 
dintre cele două formații, 
întrucât stadionul Jiul a 
fost suspendat în urma 
incidentelor de la Meciul 
cu Rapid. între cei apro
ximativ 800 de spectatori 
prezenți la meci, Jiul a 
fost încurajată de apro
ximativ 30 de suporteri 
veniți de la Petroșani, în 
timp ce FC Argeș a fost 
susținută de circa 70 de 
fani piteșteni.

Rezultate simplu_____________
Sferturi de finală_____________
Victor Ioniță (Ro) - Victor Stănică 
(Ro) 3-6, 6-4, 6-3________________

Kornel Bardoczky (Ung) - Andrei 
Mlendea (Ro) 6-4, 4-6 7-6 (3) 
Vjekoslav Skenderovic (Cro) -
Laurent Rochette (Fra) 7-6 (2), 
6-1________________________________
Adrian Cruciat (Ro) - Vladislav
Bondarenko (Ucr) 6-0, 6-0

Semifinale__________________
Kornel Bardoczky (Ung) - Victor 
Ioniță (Ro) 6-7, 6-1, 6-2
Vjekoslav Skenderovic (Cro) - 
Adrian Cruciat (Ro) 6-4, 6-3

Finala_____________________
Kornel Bardoczky (Ung) - 
Vjekoslav Skenderovic (Cro) 6-4, 
6-4 ____________________

Rezultate dublu
Semifinale__________________
Coteț / Miron (Ro) - Carpen / 
Cojanu (Ro) 6-2, 6-4_____________
Bonadrenko / Nedovyesov (Ucr.) 
- Gard / Mlendea (Ro) 6-1, 6-4

Finala_____________________
Coteț / Miron (Ro) - Bonadrenko 
/ Nedovyesov (Ucr.) 6-3, 2-6,6-3

Jucătorii Jiului au fost inferiori adversarilor la duelurile directe

rilor, despre care a spus că au 
fost inferiori adversarilor la 
capitolul duelurilor indivi
duale. “Sunt nemulțumit de 
rezultat, dar cred că diferența 
a fost făcută de duelurile indi
viduale, care au fost câștigate, 
în marea lor majoritate, de 
către piteșteni. Astfel, consi
der că victoria Argeșului este 

avut între participanți un 
nume cu greutate în șahul 
internațional cum s-a întâm
plat la alte ediții. Majoritatea 
partidelor au fost echilibrate, 
opunând jucători puternici 
care au etalat un șah de ca
litate”, preciza Corneliu Ho- 
tăran, președintele Clubului 
de șah Deva, organizatorul 
turneului. O prezență aparte, 
dar foarte apreciată la 
turneul de la Deva a avut-o 
Daria Vișănescu de 10 ani de 
la Comexim Lupeni care e 
vicecampioană mondială la 
șah școlar și campioană 
națională care a reușit o com
portare bună în concursul 
senioarilor. „Una dintre par

Să-ți șoptesc ceva care o să te încânte: e 
superpromoțieeeeeeeeeeeeeeeUJH
Vara asta, Cuvântul Liber îți mobilează 
sufrageria cu numai 8,9 lei!

Vrei și vacanță, vrei să te și rasfeți, dar la 
întoarcerea din concediu ai vrea, totuși, să 
găsești o altă sufragerie, nu pe cea veche. 
Noi ne-am gândit la tine, îți rămân bani și 
de mare, cu siguranță!

Cum^oți, participa?
Fa-ți un abonament la Cuvântul Liber pen
tru minim O LUNA, cu numai 8,9 lei (da, 
ai citit bine), sau prelungește-ti actualul 

Profită de acest concurs!
dă inimi

meritată. Față de anul trecut 
piteștenii sunt mai angajați, 
mai agresivi și vor pune pro
bleme multor echipe din cam
pionat”, a spus Marin. Florin 
Marin s-a declarat încrezător 
în faptul că Jiul va reuși să 
recupereze cât mai repede cele 
trei puncte pierdute pe teren 
propriu cu FC Argeș. Unicul

tidele ei, încheiată cu victorie 
după mai multe sacrificii a 
fost remarcată de arbitrul 
turneului și va fi prezentată 
în revista de specialitate a 
Federației”, afirma Hotăran 
despre Daria care a primit și 
un premiu special din partea 
organizatorilor.

Costel Bumoiu

abonament cu încă cel puțin o luna, până 
în 28 august 2006! Trimite-ne o copie după 
chitanța, la O.P. 1, C.P. 3, Deva, depune - 
o în cutiile speciale Cuvântul Liber, sau vino 
cu ea chiar la redacție. Toate chitanțele vor 
participa la concurs.
Abonamentul pe mai multe luni îți aduce 
mai multe șanse de câștig!

Unde te poți abona?
- la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva, 
Strada 22 Decembrie, numărul 37A;
- la poșta;
- sau daca vrei ca organizatorii noștri de

apă
gol al meciului a fost marcat 
de Daniel Rednic (21) la 
primul șut la poartă al 
piteștenilor.

Eurogol și multe ratări
Rednic a pătruns pe partea 

stângă și a înscris, cu execuție 
superbă, șutând plasat de la 
aproximativ 15 metri la colțul 

■ opus. în afara acestei faze, 
repriza I a fost săracă în spec

tacol. După pauză, ploaia 
torențială a animat puțin 
meciul, piteștenii ratând prin 
Năstăsie (56 - bară și 58), C. 
Tănasă (59 și 77), iar Jiul fiind 
aproape de gol prin Mihart 
(54), Lițu (57), M. Gheorghe 
(62) și I. Marinică (69). Echili
brul meciului s-a rupt în mi
nutul 73, când Ionică Marinică 
a fost eliminat, primind direct 
cartonașul roșu, după ce l-a 
lovit cu cotul în figură pe 
piteșteanul Andrei Prepeliță. 
Un al doilea jucător de la Jiul, 
Adrian Ilie, a fost eliminat în 
minutul 90+3, pentru cumul 
de cartonașe galbene.

Clasamentul general__________
1 .Costel Bumoiu (Satu Mare) - 
800 RON__________________________
2. Lucian Filip (Bacău) - 600 RON
3. Mircea Marinescu (Satu Mare)
- 400 RON________________________
4.luliu Hegheduș (Deva) - 250 
RON_______________________________
5.loan Adam (Deva) - 250 RON 
6.Titel Păun - 250 RON

Categoria a ll-a______________
1. Titel Păun - 120 RON
2, AÎexandru Nasolea - 80 RON

3.3Marian Canciu (Tr. Severin) - 

50 RON___________________________

Pensionari__________________
l.loan Adam (Deva) - 120 RON 
2. Iosif Șmida (Deva) - 80 RON 

Premiu special_______________
Daria Vișănescu (CS Cmexim 
Lupeni) - 100 Ron și un aparat 
foto digital

presă sa vina c hiar la line acasa, sună la 
numărul de telefon 0254/211275.
Regulament:
La arest concurs nu pot participa angajați!
S.C. Inform Media S.R.L. și nici rudele aces
tora de gradele I si II.
Extragerea va avea lor, la sediul redacției, 
in data de 29 august.
Numirii' ( âșligallriilui va fi publicat în 
paginile ziarului din data de 30 august.
Informații suplimentate, la telefonul 
0254/2112/'), interior 8806 Persoana de 
contact: Maridalena Serbam
Succes1

MmNAL'JIJHSil'l

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro


PE SCURT Schiimi, în triumf la Hockenheim• Fostul selecționer al Braziliei, Carlos 
Alberto Parreira, a semnat un contract cu 
Federația Sud-africană de Fotbal. Cotidianul 
The Citizen a notat, în urmă cu o 
săptămână, că noul selecționer va încasa 
aproape 11,4 milioane de euro pentru acest 
contract. (MF)

„Dublă" pentru Mutu
Firenze (MF) - Atacantul român Adrian 

Mutu i-a entuziasmat pe suporterii formației 
Fiorentina, intr-un meci amical cu Aris 

Salonic, scor 2-0, în care a în
scris ambele goluri ale echipei 
la care joacă și Bogdan Lobonț. 

„Mutu a marcat în minu
tul 28 și apoi a recidivat în 
minutul 62, iar atunci când a 
fost schimbat, suporterii l-au 
aplaudat”, scrie Gazzetta del
lo Sport, care notează că cei 
peste 20.000 de suporteri 
prezenți la meci l-au mai

aplaudat pe antrenorul Cesare Prandelli, 
însă au fost indiferenți față de atacantul 
Luca Toni și i-au huiduit pe patroni, frații 
Andrea și Diego della Valle.

Adrian Mutu
(Foto: FAN)

Bratu la 
Valenciennes

Nantes (MF) - Ata
cantul Florin Bratu a 
fost împrumutat de la 
gruparea FC Nantes la 
formația Valenciennes, 
nou promovată în prima 
ligă franceză, informea
ză site-ul oficial al clu
bului la care este legiti
mat și Claudiu Keșerii.

Potrivit sursei citate, 
atacantul român urmea
ză să semneze, săptă
mâna viitoare, un acord 
pentru un sezon cu for
mația pregătită de An
toine Kombouară. în se
zonul trecut, Florin Bra
tu a fost împrumutat la 
Dinamo București.

Claudiu Răducanu
(Foto: FAN) 

Gol pentru 
Răducanu
Guangzhou (MF) -
Atacantul Claudiu 
Răducanu a marcat 
un gol pentru for
mația Guangzhou 
Pharmaceutical, în 
meciul câștigat pe 
teren propriu, cu 
scorul de 5-1, în fața 
echipei Beijing Hong- 
deng, în etapa a XV- 
a a ligii secunde din 
China. Răducanu, 
care este coechipier 
la Guangzhou cu 
Comeliu Papură și 
Constantin Schu
macher, a marcat 
pentru 2-0 în minu
tul 28, ajungând ast
fel la cota de cinci 
reușite în tricoul for
mației chineze.

■ Pilotul german a 
câștigat MP al Ger
maniei și s-a apropiat la 
11 puncte de Alonso.

Hockenheim (MF) - Pilotul 
echipei Ferrari, Michael 
SchuRoberto Carlos la Fener- 
bahcemacher, câștigător al 
Marelui Premiu al Ger
maniei, mai are de recuperat 
numai 11 puncte față de lid
erul clasamentului mondial, 
Fernando Alonso, de la 
Renault, cu șase curse înainte 
de încheierea sezonului 2006 
de Formula 1.
Diferența s-a redus

De asemenea, diferența în 
clasamentul constructorilor 
dintre echipa Renault, situată 
pe primul loc, și Ferrari a 
ajuns la numai zece puncte. 
Piloții Ferrari, Michael Schu
macher și Felipe Massa, sunt 
în mare formă, obținând la 
Hockenheim o „dublă” facilă, 
chiar dacă au plecat de pe 
poziția a doua, respectiv a 
treia a grilei de start. Pentru 
Schumacher a fost a treia vic
torie consecutivă, a cincea 
din acest sezon, a patra la 
Hockenheim și a 89-a din 
carieră.
Alonso, în criză

Pentru Renault, cursa de pe 
terenul lui Shumacher a fost 
un adevărat chin. Giancarlo 
Fisichella a plecat al cincilea, 
iar Fernando Alonso al șapte
lea. Spaniolul a avut un start 
foarte bun, ajungând după

Kaka, la Real Madrid?

Florin Bratu (Foto: fan)

■ Presa spaniolă sus
ține că starul brazilian 
are șanse să părăsească 
AC Milan pentru Real.

Madrid (MF) Cotidianul 
AS notează că transferul lui 
Kaka la Real Madrid este 
rezolvat în proporție de 75 
la sută, jucătorul brazilian 
alegându-și chiar și nu
mărul pe care îl va purta, 
17, număr care îi aparține 
englezului Jonathan Woodgate.

Tatăl jucătorului, Bosco 
Leite, s-a aflat la Madrid, 
unde a discutat cu direc
torul sportiv al Realului, 
Pedrag Mijatovici, despre 
condițiile contractului. De 
asemenea, postul de tele
viziune a anunțat că jucă
torul încearcă să-i convin
gă pe cei de la AC Milan 
să-l lase să plece, după ce mi-

HCM în Liga 
Campionilor

Constanța (MF) - Echi
pa de handbal masculin 
HCM Constanța va avea 
adversare din Cehia, Ger
mania și Danemarca în 
grupele Ligii Campioni
lor, fază în care va ajun
ge dacă va elimina for
mația Pallamano Conver- 
sano (Italia), în turul întâi 
preliminar al competiției.

Conform tragerii la 
sorți, câștigătoarea din
tre HCM Constanța și 
campioana Italiei, Palla
mano Conversano, urmea
ză să joace în grupa E, 
alături de THW Kiel (Ger
mania), GOG TGI Gudme 
(Danemarca) și HC Bank 
Karvina (Cehia).

Podiumul MP al Germaniei, cu Schumacher pe prima treaptă (Foto: EPA)

primele sute de metri ale cur
sei pe poziția a cincea, dar nu 
și-a menținut foarte mult a- 
cest loc. Alonso, care „a că
zut” la un moment dat pe 9, 
nu a depășit decât piloții în- 
târziați, cu excepția startului, 
dar a fost întrecut de Button, 
a ieșit în decor cu câteva 
tururi înainte de final și s-a 
clasat al cincilea grație câtor
va abandonuri. Altfel spus, o 
evoluție demnă de un pilot de 
pluton pentru campionul mon
dial en-titre, care se situează 
pentru a doua oară în acest

Brazlianul Kaka (Foto: epa)

lanezii „au declarat război” 
Realului, deoarece l-a con
tactat pe Kaka. Cotidianul 
AS reamintește că Real ar 
trebui să încheie transferul 
lui Kaka până la 9 august, 
atunci când AC Milan va 
juca în turul trei preliminar 
al Ligii Campionilor. Dacă 
va juca un singur minut cu 
AC Milan, Kaka nu va mai 
putea evolua în Liga Campi
onilor pentru Real.

Victorii pentru naționala de baschet
■ Reprezentativa 
României a câștigat fără 
probleme primele două 
partide din grupă.

Sibiu (MF) - Naționala de 
baschet masculin a învins, cu 
scorul de 65-51 (42-24), Un
garia, în cea de-a doua par
tidă din grupa D a Campi
onatului European de tineret, 
de la Sibiu, și conduce în 
clasament, cu patru puncte 
din tot atâtea posibile.

Tabela arăta deja scorul de 
22-4 în minutul 8, pentru 
România, iar pentru jucătorii 
antrenați de loan Constantin 
părea totul neverosimil, cu 
atât mai mult cu cât con
fruntările cu Ungaria au fost 
întotdeauna disputate. După 
25-13 la prima pauză, Româ- 

sezon în afara podiumului. 
Cu toate acestea, Alonso a sta
bilit în ultima parte a cursei 
cel mai bun timp pe tur, dar 
târziu pentru a-1 ajuta la ceva. 
Probleme cu pneurile

Problemele celor de la 
Renault sunt legate, se pare, 
în principal de pneurile 
Michelin, care ajung mai greu 
la temperatura optimă de 
funcționare. De altfel, pro
ducătorul francez a pierdut, 
în ultimele trei curse, bătălia 
cu Bridgestone, compania

An Ml*^

Roberto Carlos la Fenerbahce
® Internaționalul brazil
ian va avea la echipa 
turcă un salariu de 5 
milioane de euro.

Istanbul (MF) - Fotbalistul 
echipei Real Madrid, Roberto 
Carlos, va semna azi un con
tract cu gruparea Fenerbahce, 
cu care a ajuns la un acord în 
urmă cu două zile, susține 
cotidianul Marca.

„Dino Pasalici, om de în
credere al clubului Fener
bahce și agent al lui Balici și 
Salihamizici, a fost cheia în 
această operațiune, începută 
în februarie cu vizita vice
președintelui clubului turc la 
Madrid”, scrie Marca. Rober
to Carlos este așteptat azi la 
Istanbul, pentru semnarea 
contractului. Sursa citată men
ționează că brazilianul a ac
ceptat oferta clubului Fener
bahce după o ultimă discuție 
cu tehnicianul echipei Real 
Madrid, Fabio Capello, care i-a

Titus Nicoară (Foto j.b.)

nia a continuat evoluția exce
lentă din faza de atac, bazată 
pe precizia și concentrarea

care echipează mașinile Fer
rari și care va fi anul viitor 
singurul furnizor de „gume” 
în Formula 1. .

La Hockenheim, o evoluție 
foarte bună au avut Jarno 
Trulli, de la Toyota, sosit pe 
șapte după ce a plecat de pe 
locul 20 al grilei, și Jenson" 
Button, de la Honda, al • 
patrulea duminică, după"; 
multe curse fără puncte. Ur- • 
mătoarea cursă de va dispu
ta, în weekend-ul viitor, în 
Ungaria, pe circuitul Hun- 
garoring.

Roberto Carlos (Foto: epa)

spus că nu îi poate garanta că 
va fi titular. Roberto Carlos • 
va avea la gruparea din Istan
bul un salariu anual de cinci 
milioane de euro. Robertcf . 
Carlos evoluează din 1996 la 
Real Madrid, echipă pentru 
care a înscris 44 de goluri în 
campionatul Spaniei și 15 ■ 
goluri în Liga Campionilor.

tripletei Baciu - Nicoară : 
Muntean, în timp ce adver-. 
sării au ripostat de formă. 
Scorul de la pauza mare, 42- 
24, arăta că partida era 
apoape jucată. în sfertul trei: 
gazdele au mai apăsat o dată 
pe turație, ducând scorul la; 
56-35, iar ultima parte a fos( 
doar o celebrare a jocului bun 
alături de suporteri.

Marcatorii echipei Ro
mâniei în meciul cu Ungaria 
au fost: Baciu 20. Nicoară 16, ■ 
Muntean 10, Stănescu 8, 
Moldoveanu 5, Pană 4, Pete»
2. Jucătorul orădean Titus’ 
Nicoară (CS Municipal) a fost 
printre cei mai buni de pe. 
teren, marcând 16 puncte și- 
reușind tot atâtea recuperări/ 
Ieri seară, naționala Româ
niei a jucat în compania Bos
niei.
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Vând ap. 2 camere (03)

• Brad, semidecomandate, cu îmbunătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00)

• Deva, _ rescu, bl. CI, etaj 4, ap. 40, 
preț 1 mid. lei, negociabil, sau schimb cu 
apartament 2 camere la etajele 1 - 2. Tel. 
0254/223711.(15/18.07)

* decomandate, bloc turn Ml, etaj 8, preț
800 milioane lei, negociabil. Tel. 225070. 
(4/27.07)

• vând apartament 2 camere, zona OM, et.l, 
zonă foarte liniștită, relații la tel. 0723/464188 sau 
0745/170750.
• ridecomand uGojdu, complet amenajat, 
ST48 mp, preț 83.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)

’ circuit, et 1, contorizări, balcon, fără 
J îmbunătățiri, ocupabil imediat, preț 80.000 ron.

Tel. 0740/210780. (Al)
• îngerii efendi, contorizări, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță, et. 3, I. Maniu, preț 
110.000 RON, tel. 0745/639022; 0726/316796. (Al)
• irgent, dec, CT, termopane, parchet, gresie, 
faianță, 62 mp, Zona Dorobanți, preț 130.000 
RON, tel. 0745/639022; 0726/316796. (Al)
• Gojdu, ST-48 mp + centrală termică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță. Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă, contorizări, ocupabil imediat preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. 
(A6)
• zona liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et 1, zonă liniștită, preț 
82.000 RON, neg., ocupabil imediat tel. 235.208; 
0721/985.256 (A6)
o iigent, zona Uzo Balcan, et 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• irgent zona Astoria, balcon, st= 50 mp, et 2, 
modernizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• agent, zona Al. Armatei, et intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• lufiu Maniu, semidec., et. 1, parchet, balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona Dada, sdec., repartitoare, apometre, 
parchet laminat gresie, faianță, preț 65.000, 
RON, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• B-dui Dada, parchet gresie, apometre, gaz, 
balcon, et intermediar, preț 85.000 RON, neg, tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Progresii, circuit et III, parchet gresie, 
faianță, CT, inst sanitare noi, preț 100.000 RON, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona Gojdu, dec., parchet apometre, reparti
toare, balcon închis, sau schimb cu garsonieră, 
preț 83.000 RON, neg, tel. 0745/786578. (A8)
• zona Udo, dec, parchet gresie, faianță, CT, 
apometre, 2 balcoane, termopane, mobilat preț 
145.000 RON, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Maniu, parchet apometre, reparti
toare, gaz contorizat vedere în 2 părți, balcon 
închis, tel. 0745/786578. (A8)
• zona piață, etaj intermediar, dec., centrală 
termică, termopan, gresie, faianță, parchet 
parțial mobilat balcon închis, modificări. Preț 
1,100 mid, neg, tel. 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• idfeacenbaletai intermediar, dec, 2 balcoane, 
vedere la bulevard, gresie, faianță, lamelar, 
contorizări, parțial mobilat totul nou, st 64 mp. 
Preț 1,250 mii, tel. 211075, 0726/130557, 
0740/232043. (A3)
• zona Bălcescu, bloc de cărămidă, etaj 2 din 4, 
dec, parchet gresie, faianță, centrală termică, 
termopan, bine întreținut preț 1,250 mid, tel. 
211075,0726/679557,0745/666447.  (A3)
• zona 22 Decembrie, 65 mp, dec., centrală 
termică, gresie, faianță, parchet vedere în 2 
părți, preț 1,100 mid, neg, tel. 211075, 
0747/779751,0726/130557. (A3)
• zona Bejan, etaj 1, dec, contorizări, bine 
întreținut Preț 550 mii, tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• zona Zamfirescu, dec, centrală termică, 
parchet balcon închis la bucătărie, vedere în 2 
părți, suprafață mare, preț 1,050 mid, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• zonă idtracentrală contorizări, parchet fără 
amenajări.Preț850mil„tel.211075,0740/232043, 
0726/130557. (A3)
• zona Scărișoara, etaj 1, contorizări, balcon, 
fără îmbunătățiri, preț 670 mii. Tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță, bine întreținut bloc de cărămida, 
ocupabil azi, preț bun, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (A4)
• zona CrfșuU, etaj intermediar, balcon, 
termopan, parchet laminat gresie, faianță, 
contorizări, preț 75.000 ron, neg, tel. 0745/302200. 
(A4)
• zona Bcee, bloc de cărămidă, etaj 1, balcon, 
parchet, interfon, zonă liniștită, ocupabil 
imediat preț 82.000 ron, neg, accept credit 
ipotecar, tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• zi i pi i centrală, loc de parcare, bloc de 
cărămidă, modificări la bucătărie, balcon închis, 
gaz 2 focuri, parchet preț 98.000 ron, neg, 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (A4)
• 50 mp, aproape de Șc. Gen. Nr. 4, centrală 
termică, mici modificări, parchet balcon închis, 
preț 90.000 ron, neg, se acceptă și credit tel. 
0745/302200,0723/251498 232808 (A4)
• zona pioțri centrale, bucătărie mărită, 50 mp, 
parchet gresie, faianță, bine întreținut, 
contorizări, ocupabil imediat preț 95.000 ron, 
neg, zonă liniștită, tel. 232808 0723/251498. (A4)
• etaj 3, str. Zamfirescu, bloc de cărămidă, 
balcon mare închis, parchet, contorizări, bine 
întreținut preț 28500 euro, neg, urgent accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498 0745/302200. 
(A4)
• zona Decebal - Ulpia, etaj 2, fără modificări, 
balcon, parchet faianță, gaz 2 focuri, ocupabil 
repede, urgent preț 115.000 RON, tel. 
0745/302200,0788/165702. (A4)
• tabu Maniu, semidecomandate, etaj 1, 
parchet balcon mare închis, contorizări, preț 
107.000 ron. Tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, e- 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bejan, «tai 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• CrișUid, etaj 3, gresie, faianță, parchet 
laminat repartitoare, ușă metalică, preț 72.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, etaj 3, circuit contorizări, balcon închis, 
parchet, preț 110.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Deva, M. Eminescu, etaj 2, semidecomandate, 
balcon închis, parchet 48 mp, preț 95.000 ron, 
negodabiL TeL 221712,0724/3O566L (A2)

• decomandate, etaj 3, 2 balcoane, ușă 
metalică, gresie, faianță, parchet, st 65 mp, 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• parter, modificat modern, gresie, faianță 
parchet, balcon cu cămară baie modernă Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• circuit, etaj 1, contorizări, parchet reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (Â5)

• etaj 1, dec, vedere în 2 părți, bine întreținut 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• eta ten- di dec, contorizări, balcon, Al. 
Streiului, preț 59.000 ron, neg, tel. 223400, 
0721/436384,0742/005228. (A5)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent Deva, plata imediat. Tel. 215212. (Al)
• urgent apartament 2 camere, zona Decebal, 
blocurile M, N, P, R, S, sau zona Ion Creangă luliu 
Maniu, etaj 1,2,3, cu balcon, și bloc turn maxim 
etajul 5, se oferă plata pe loc, tel. 0745/302200, 
0723/251498.232809. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• proprietar, Deva, zona Zamfirescu, deco
mandate, hol central, parter, balcon închis, 
pivniță exclus intermediari. Tel. 
0744/333516.(2/17.07)

• Deva, zonă liniștită et. 1, CT, balcon, 
termopane, parchet, preț 114.000 RON. Tel. 
0726/710903. (Al)
• urgent, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică, termopan, parchet, gresie, 
faianță zona Devasat, preț 1350 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• dec, CT, parter, zona Carpați, preț 120.000 
RON, neg., tel. 0740/210780. (Al)
• dec CT, parchet, gresie, faianță 1 baie, parter, 
zona Carpați, preț 120.000 Ron, tel. 0745/639022; 
0726/316796. (Al)
• zona LilacufuL et. intermediar, 2 băi, balcon 
închis, parchet gresie, faianță ontorizări, preț 
160.000 RON, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• zona Eminescu, dec., gresie, faianță parchet 
laminat CT, 2 balcoane închise, 2 băi, etaj bun, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona Lido, dec., parchet, apometre, CT, balcon
9 m, închis, et. intermediar, preț neg., tel. 
0746/779288 (A8)
• zonă ultracentrală dec., balcon, boxă 
bucătărie mărită centrală termică, gresie, 
faianță lamelar, totul nou, suprafață mare. Preț 
1380 mid., neg. Tel. 2111075, 0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• zonă uit trai dec., 2 băi, 2 balcoane, 
gresie, faianță parchet uși interioare din lemn, 
centrală termică ocupabil imediat Preț 1,400 
mid., neg. Tel. 211075,0745/666447,0726/130557.  
(A3)
• zona Udo, centrală termică gresie, faianță 
parchet amenajat bucătărie modificată mobilă 
de bucătărie nouă vedere la bulevard. Preț 1,400 
mid., tel. 211075,0745/666447,0726/679557. (A3)
• urgent, zona Ion Creangă decomandate, 
balcon, amenajări moderne, centrală termică 
preț 145.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, T balcoane, 
modernizări, centrală termica, preț 150.000 ron. 
Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• zona Carpați, 90 mp, decomandate, bloc de 
cărămidă balcon mare, contorizări, parchet, 
bine întreținut preț 148000 ron, neg., accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498,23280a (A4)
• etaj 1, cu balcon, modificări, termopan, 
parchet, gresie, faianță ocupabil repede, se dă 
și mobilat preț 87.000 ron, neg., tel. 0745/302200, 
232808,0723/251498. (A4)
• zona piață, decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță, 
parchet, amenajat boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON, neg., tel. 0723/251498 0254/232809. 
(A4)
• dec, 3 balcoane, vedere în 3 părți, et. 3, 
parchet contorizări, neamenajat, gaz 2 focuri, 
Dorobanți, preț 140.000 euro, neg., tel .223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet 
laminat gresie, faianță, balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/914688. (A5)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• apartament 3-4 camere decomandate, cu sau 
fără amenajări, indiferent de zonă etaj 1,2,3, se 
oferă 150.000 ron, la vedere, urgent, tel. 
0723/251498 232808 (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent, decomandate, 2 băi, balcon închis, 
centrală termică st 90 mp, et 1 zona Romsilva, 
preț 1380 mid., negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• zona Ion Creangă decomandate, etaj inter
mediar, cu centrală termică 2 băi, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă sau schimb 
cu ap. 2 camere, în zonă centrală plus diferență 
tel. 0723/251498 232809. (A4)
• etaj t zona Mihai Viteazul - piață decoman
date, cu centrală termică 2 băi, fără modificări, 
sau schimb cu ap. 2 camere. în zonă plus 
diferență, minim 43.000 ron, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică superame- 
najat preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)
• decomandate, 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235.208 0724/620358. (A6)
• In zona Banca Transilvania, dec., et.2, parchet 
gresie, faianță CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg., tel. 206.003,230324. (A7)
• zonă centrală ap. 6 camere, 3 băi. CT, gresie, 
faianță parchet în camere, saună modificat, 
foarte bine amenajat merită văzut, et interme
diar, preț 400.000 RON. tel. 235.208; 0724/620358. 
(A6)
• In Dorobanț, parter înalt, dec., bucătărie 
modificată 2 bai, CT, fără îmbunătățiri. 5100 mp. 
Preț 48000 euro, neg., tel. 206.003,0749/268.830. 
(A7)
• pe Bd. Decebal, et. 2, S 100 mp. amenajat 
modem, CT, termopane. bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 băi, ușă metalică 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro. neg., tel. 0740/173.103. (A7)
• etaj L dec., 2 băi. 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu. preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat, modern, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)
• ap, 4 cam. transformat în 3 cam., living, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică etaj 3 din 4, gresie, 
faianță bloc de cărămidă zona piață. Preț 1,400 
mid, tel. 211078 0745/666447,0726/130557. (A3)

• ap, 4 cam. transformat în 3 cam, living, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică, etaj 3 din 4, gresie, 
faianță bloc de cărămidă zona piață Preț 1,400 
mid, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• urgent, zona Mărăști, etaj 2, decomandate, 3 
balcoane, 2 băi, preț 150.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona loan Corvin, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică preț 145.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet, Calea Zarandului, preț 140.000, ron, tel. 
223400,0724/169303,0720/387896, 0742/005228. 
(A5)
• dec, suprafață totală 100 mp, contorizări, 
Dorobanți, preț 46.000 euro, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (A5)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 2 băi, 6 balcoane, scară interioară, 
centrală termică su 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• casă în Deva, zona Aurel Vlaicu, teren
662 mp, casă 220 mp, preț 160.000 euro. Tel. 
0722/380574. (5/19.07)

• casă nouă Deva, zona Pietroasa, P+E+M, sc 
240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică 400 mp teren. Tel. 
0722/564004. (Al)
• zonă centrală, 2 intrări, 3 cam., 2 băi, 2 
bucătării, pivniță, 600 mp teren (livadă), preț 350 
000 ron, tel 215212. (Al)
• vilă P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon. la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. (A6)
• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M„ 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică, baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută. Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
• pe Eminescu, construcție modestă curte, 
grădină și teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 
115.000 euro, neg., tel. 0745/640.725. (A7)
• Deva, vilă P+E, ac 1990, bucătărie, baie, 3 
camere, balcon, parchet, gresie, faianță, CT, 
termopane, canalizare, teren 440 mp, preț 80.000 
euro, tel. 0745/786578. (A8)
• Deva, vilă D+P+M, living, bucătărie, 3 dormi
toare, 3 băi, terasă suprafață locuibilă 190 mp, 
teren 600 mp, preț 105.000 euro, tel. 0745/786578. 
(A8)
• Deva, P+1, living, 4 camere, gresie, faianță 
parchet, CT, 2 băi, scară interioară bucătărie, 
pivniță curte, grădină teren 1000 mp, piscină, 
panoramă frumoasă preț 150.000 euro, neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)

Cumpăr casă (14)

• urgent, casă cu grădină, Deva sau Simeria, 
plata imediat Tel. 215212. (Al)
• casă in Rădulești, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 1000 mp, preț 50.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)

Vând case la țară (17)

• casă 3 camere, bucătărie, anexe, curte 
mare, zona Căinelu de Jos, lângă Biserică 
Tel. 0254/237365. (5/26.07) 

• urgent, casă locuibilă imediat, 3 camere, 
bucătărie, anexe, șură, grajd, atelier, 
grădină 60 ari, Băița, preț 25.000 euro, nego- 
ciabil. Tel. 0722/231965. (9/20.07)

• zona Vețel, construcție 2002, living mare, 2 
dormitoare’, hol, bucătărie, baie, sc 130 mp, teren 
1700 mp, gresie, faianță parchet lamelar, 
centrală termică Preț 1,200 mid., tel. 211075. 
0740/232043,0726/130557. (A3)

Case de vacanță (15)

• P+l cu terasă în stațiunea Geoagiu-Băi, și VW 
Golf 1993, stare foarte bună. Tel. 241044, după 
ora 17. (T)
• casă de vacanță, living, 2 camere, bucătărie, 
baie, gresie, faiâță parchet, CT, bucătărie de 
vară, atelier, curte 100 mp, viță de vie 80 mp, 
teren 2000 mp, anexe, sistem alarmă, preț 55.000 
euro, neg., tel. 0746/779288 (A8)

Vând garsoniere (19)

• Deva, zona Gării, et 1, balcon .închis cu 
termopan, ușă metalică ST 32 mp, parchet, 
contorizări, preț 76.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent, dec, ST 38 mp, CT, parchet, gresie, 
faianță balcon închis cu termopan, zona 
Astoria, preț 830 mii., neg, tel. 0742/019.418 (Al)
• zona pieței, 40 mp, decomandate, etaj 2, 
balcon închis, baie mare, parchet, gaz 2 focuri, 
ocupabilă repede, urgent, preț 85.000 ron, neg., 
tel 0723/251498,232808. (A4)
• zona Trident, etaj intermediar, balcon, 
contorizări, parchet, vedere în față, bine 
întreținută liberă preț 52.000 ron, neg., tel 
0745/302200,232809. (A4)
• zona Șc. Gen. Nr. 4 - Gojdu. modificată etaj 1, 
contorizări, parchet, gresie, faianță bine 
întreținută sau schimb cu apartament 2 camere, 
în zona Gojdu, piață Progresului, se oferă 
maxim 50.000 ron la vedere, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)

• decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată ocupabilă imediat. Merită văzută. 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985.256, 
0724/620358. (A6)
• în zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă. Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
206.003,230.324. (A7)
• in zonă centrală pe Bd. I. Maniu, dec, parchet, 
faianță repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii, neg, tel. 206.003,230.324. 
(A7)
• pe Zamfirescu, dec, balcon închis, parchet, 
contorizări apă gaz, et.4. Preț 750 mii, neg, tel. 
206.003,230.324. (A7)
• zona Progresului, ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet, balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620358 (A6)
• zona Dada, dec, et. intermediar, parchet, 
gresie, faianță contorizări, bucătărie mare, preț 
negociabil, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, apometre, 
repartitoare, gaz, bine întreținută, preț 60.000 
RON, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, bucătărie, baie, et intermediar, 
parchet, apometre, gaz, balcon, suprafața 40 
mp, preț 55.000 RON, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Eminescu, parchet, gresie, faianță dec., 
contorizări, etaj bun, preț 55.000 RON, neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat, 
suprafață de peste 35 mp. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, zona 
Dorobanți, preț 68.000 ron. Tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• 2 camere mari, baie cu raianță și gresie, hol 
gresie, apometre, gaz 2 focuri,' zona Dacia preț 
60.000 ron, negociabil. Tel. 0741/154401,227542, 
seara (A2)
• cameră baie, contorizări, zona Progresul, preț 
52.000 ron. Tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• semidecomandate, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, zona Mărăști, preț 61.000 ron. Tel. 
0741/154401,227542, seara (A2)
• etaj 1, repartitoare, balcon, parchet, zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• etaj 3, dec., contorizări, jaluzele, Al, Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, parchet laminat, contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj 2, contorizări, ușă schimbată, parchet, 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj 1, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron, tel.223400,0721/436384.0747/005228 (A5)

Cumpăr garsoniere (20)

• garsonieră sau 2 cam., zona Eminescu, I. 
Maniu, Pescarilor, cu sau fără inbunătățiri, ofer 
620 mii., tel. 211075, 0745/666447, 0726/679557. 
(A3)

Vând terenuri (21)

• 1 ha teren intravilan, Deva, parcelat, str. 
Roci, parcele între 250 mp și 6.000 mp, preț 
13 euro mp, negociabil. Tel. 0743/139030. 
(3/26.07)

• 1752 mp teren intravilan între Tâmpa și Bâcia
Tel. 260519,0788/507819. (T)

• intravilan, in Băcia (la 15 km de Deva), 
3600 mp, cu toate facilitățile (apă 
canalizare, curent, gaz), preț 5,5 euro mp. 
Tel. 0724/388452. (7/20.07)

• 2300 mp teren intravi lan, în Deva, Str. Alunului 
(zonă de agrement, case de vacantă). Tel. 
227242.CT)
• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
zonă plană liniștită Hâșdat ■ Hunedoara, preț 
15 euro mp, negociabil. Tel. 0723/005657, 
0747/191372. (D
• intravilan, 4A00 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620.358. (A6)
• intravilan, 2400 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Boholt, zonă cu vile, pitorească 
toate utilitățile (gaz, apă energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)
• teren intravilan, zona Archia, st 6000 mp, fs 21 
m, preț 8 euro/mp, neg., posibilități parcelare, 
tel. 211075,0745/666447,0726/679657. (A3)
• teren intravilan, Sântuhalm, 2250, vizavi de 
Petrom, pe stânga, preț 8 euro/mp, tel. 211075, 
0726/679557,0745/666447. (A3)
• intravilan, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• parcele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp. tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• intravilan la DN7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)

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

Angajează

Reporter
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
minimum studii medii (studiile superioare 
constituie un avantaj) 
disponibilitate la lucru prelungit 
abilități de comunicare foarte bune 
talent în dezvoltarea rapidă a relațiilor interu- 
mane, curiozitate, tenacitate, determinare 
carnet de șofer categoria B, cu disponibilitate la 
condus autoturismul

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesuț trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție, până în data de 15.08, la:

Inform Media SRL
Adrian Sălăgean
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, parter, (clădirea CEPROMIN)
E-mail: adrian.salagean@informmedia.ro
Informații: 0720-400.453.

Cumpăr teren (22)

• urgent, 5 ha teren intravilan, la șosea, Deva 
sau împrejurimi, plata imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, 80 mp, amenajat accidental, termopane, 
intrare stradă preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 
0722/564004. (Al)
• amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256 (A6)
• închiriez restairant de lux, zonă retrasă vad 
format, cu toate dotările necesare, se închiriază 
la cheie. Preț 15 euro/mp, neg., tel. 0745/640.725. 
(A7)
• vând spațiu comercial transformat din apart.
2 camere, grup sanitar, S 48 mp, zona 
Zamfirescu. Preț 36.000 euro, neg., tel. 206.003, 
230324. (A7)
• vând in zona Cmcea Roșie spațiu comercial, S 
30 mp, și spațiu de locuit, 20 mp, pretabil orice 
activitate. Preț 29.000 euro. Tel. 206.003, 
0745/253.413. (A7)

Imobile chirii (29)

• caut pentru închiriat apartament 2 camere, 
ne/mobilat, pe termen lung, ofer 60 - 70 euro pe 
lună fără intermediari. Tel. 0726/696719. (T)
• primesc In gazdă tânăr, tânără fără vicii, ofer 
condiții super, pretind și ofer seriozitate. Tel. 
0723/851439, după ora 16. (T)
• ofer pentru închiriere garsonieră complet 
mobilată preț 80 euro/lună tel. 215.221. (Al) 
închiriez spațiu comercial 60 mp, Deva, parter, 3 
încăperi, 2 intrări, preț 400 euro/lună Tel. 
0722/564004. (Al)
• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică gresie, grup sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. TeL 235.208 0724/620358 (A6)
• ofer spre închiriere 2 ap. cu 2 cam., zonă ultra
centrală mobilat, utilat superamenajat preț 250 
euro/lună respectiv 170 euro/lună tel. 
0721/985.256; 0724/620358 (A6)
• ofer pL închiriat sp.com., zona piață clădirea 
Romarta, etaj, amenajat pentru birouri, sediu 
firmă st 40 mp, preț 200 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere și garsonieră 
mobilată preț 80-100 euro/lună tel. 0746/779288 
(A8)
• ofer spre închiriere vilă P+l, mobilată utilată 
cramă piscină preț 800 euro/lună tel. 
0746/779288. (A8)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, nemobilat, 
contorizări, zonă liniștită preț 80 euro/lună tel. 
0746/779288. (A8)
• ap. 1 cam. dec., mobilat, zona Bălcescu, 
amenajat, utilat tv, aragaz, frigider, automată 
contorizări, preț 170 euro + garanție, tel. 211075, 
0745/666447,0726/13057. (A3)
• 2 cam. dec, mobilat zona Aleea Jiului, preț 100 
euro. tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
■ ap. 3 cam. dec, amenajat mobilat utilat zona 
Bălcescu, preț 200 euro, tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• spațiu comercial, zonă ultracentrală clădirea 
Romarta, etaj 1, ptr. sediu firmă birouri, 
amenajat, la cheie, st 25 mp, preț 300 euro, tel. 
211075,0745/666447,0726/130557.(A3)
• AL Patriei, parter, 2 camere semidecoman
date, centrală termică mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)
• luliu Maniu, etaj 9,3 camere decomandate, 
centrală termică mobilă nouă amenajări 
deosebite, dotări,'preț 250 euro/lunăși garanție 
Tel. 0745/367893. (A2)

• Dorobanți, garsonieră decomandate, 
mobilată contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• AL Strădui, garsonieră mobilată utilată chel
tuieli mici iarna, etaj 4, izolat, zugrăvit, pe 
termen lung, preț 80 euro/lună plus garanție 
pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• ofer spre închiriere garsonieră zonă ultracen
trală et. 2, gresie, faință, parchet, balcon, 
contorizări, mobilată și utilată preț 110 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358 (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zonă ultra
centrală mobilat și utilat, repartitoare, 
apometre, TV color, balcon, preț 200 euro/lună 
tel. 235.208; 0724/620358 (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat și utilat preț 150 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358 (A6)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 Berlină af 1997, culoare 
argintie, 66.000 km parcurși, stare foarte bună 
radio, închidere centralizată alarmă piese 
rezervă preț 7.800 ron, negociabil. Tel. 
0723/320995. (t)

• vând Dada 1310, cu probleme la caroserie, af 
1989. Tel. 260412. (T)
• vând Dada papuc, af 1998 stare foarte bună 
preț negociabil. Tel. 0740/062152. (T)

Auto străine (37)

• vând VW Golf IV Variant 1,9 TDI, full options, 
preț 7500 euro. Tel. 0745/633373. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând abridit cu ridicătoare, macara ridică
1500 kg, preț negociabil. Tel. 611439. (T)

• vând combină Class, masa 24 m, 2 trac
toare U 650, presă balot! pe ață freză 
mașină azotat pompă eririddat de 600 Bri, 
semănătoare porumb, semănătoare grâu, 
nouă efe, și ladă frigorifică Arctic, preț 
negodabiL Tel 0254/246342, 0745/468766, 
0721/934631.(6/244)7)

• vând tractor U 650,2 remorci (RM2), disc mare 
și plug. Tel. 0743/693527.(1)
• vând tractor, remorcă 5 tone, disc mare, plug, 
grapă Tel. 0743/693527. (T)

Garaje (43)

• todălez garaj ■ hală 60 mp, ideal pentru 
depozit sau alte activități situat pe Str. 
Pfevnei, ieșire și intrare din șoseaua DN; 
vad foarte oun. TeL 0722/307325. (6/2647)

• ofer spre închiriere garaj, în Deva str. Cloșca 
colț cu Eminescu, accesul direct din str. Cloșca 
Tel. 223451. (D

Mobilier și interioare (47)

• urgent dulap 2 părți, măsuță și 2 fotolii, masă 
cu 4 scaune, bibliotecă mare, bibliotecă mică 
birou mare cu scaun. Tel. 0723/851439, după ora 
16. (T)

• leftH vând mobilă dulap 2 uși, bibliotecă 
mare, birou, vitrină Tel. 0726/178478 
(5/27.07)

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
sp.com
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CV-urile se depun la sediul Autocord din B-dul 22 Decembrie, Bl. 4, 
fax: 0254/224522 sau mail: vânzărhșautocord.ro.

Data limită de depunere a CV-urlIor este 10 august 2006. (58281),

• vând 2 fotolii cu măsuță, stare perfectă, preț 
100 ron, negociabil. Tel. 0723/961212, 
0741/780086. (T)
• vând mobilă bucătărie, mobilă hol, servantă, 
birou, mașină de spălat automată, combină fri
gorifică, mochete, prețuri accesibile. Tel. 218084, 
0722/586808,0724/643045. T
• vând mobilă de bucătărie, culoare albă, 
compusă din 6 corpuri, stare perfectă preț 250 
ron, negociabil. Tel. 0723/961212,0741/780086. (T)

Televizoare (48)

• vând TV Beko, diag. 54 cm, stare perfectă de 
funcționare, argintiu, preț 400 ron, negociabil. 
Tel. 0723/961212,07417780086. (T)

8 IM FOR IVI ATU ia tel:
Deva -0254/23.15.19 1
Hunedoara - 0254/74.87.84 |

.............................  .......................................... ... ........................... ■ ■ ■_ _______ J

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochii de seară modele diferite, cu acce
sorii fiecare, mărimi 40 - 44. Tel. 218084, 
0722/586808. T

Materiale de construcții (53)

SC WEST IMAGE SRL, localitatea Orăștie, str. A. lancu, bl.
10, anunță elaborarea primei versiuni a planului/programului PUZ și 

declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu - 
înființare depozit legume, fructe, cartofi, dotat cu sortare, 

condiționare și ambalare.
Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza în 

localitatea Deva, str. Sântuhalm FN.
Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM 
Hunedoara, din Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, în termen de 15 zile 

calendaristice de la data prezentului anunț.

(58054)

• cumpăr țigle și coame (nu patent). Relații la 
tel. 260651.
• vând pereți tip Bărcea pentru construcție de 
casă garaj, cabană etc., preț foarte avantajos. 
Tel. 260412. (T)

Electrocasnice (56)

• vând urgent și convenabil combină frigorifică
Bosch, stare de funcționare și aspirator auto 12 
V, nou. Tel. 0724/451762,225067. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentar’e (57)

Restaurant
Construcții civile si industriale 
Distribuție materiale construcții 

Comerț electrocasnice

• vând căței Shar-pei cu pedigree. Tel. 
0722/191343,0722/373283.

• vâr I xzoaica. preț 4.000 lei/kg. Relații la tel. 
0254/212083, seara, și'0722/524983. (T)

Altele (61)

'■ J _!

• vând 2 aragazuri Zanussi, Samus, mască 
chiuvetă chiuvetă inox, 2 tv color, frigider 
Arctic mare, ladă frigorifică 3 corpuri 
pentru bucătărie, mobilă dormitor alb, 
cuier pentru hol. Tel. 220387,0727/822354. 
(10/25.07)

• agent de asigurare, Lupeni, 15 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• agent de asigurare, Petroșani, 20 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• agent de asigurare, Vulcan, 15 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• agent de pază în incinte, Călan, 10 posturi, 
data limită 31.12. Tel. 213244.
• agent de pază în incinte, Petroșani, 3 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Călan, 3 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Călan, 3 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Deva, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hațeg, 1 post. data limită 31.07. Tel. 
213244.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 9 posturi, data limită 
11.08. Tel. 213244.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Petrila, 32 posturi, data limită 1.08. 
Tel. 213244.
• agent de pază, control acces, ordine șl 
intervenții, Petroșani, 1 post, data limită 31.07, 
perioadă determinată Tel. 213244.
• agent imobiliar, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 15.08. Tel. 213244.
• agent reclamă publicitară Deva, 4 posturi, 
data limită 30.08. Tel. 213244.
• agent vânzări, Deva, 1 post, data limită 30.08
Tel. 213244. '
• agent vânzări, Petroșani, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244.
• ajutor ospătar, Petrila, 10 posturi, data limită 
1.08. Tel. 213244.
• ambalata manual, Hunedoara, 9 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244.
• arhitect inginer, Orăștie, 2 posturi, data limită 
15.08 Tel. 213244.
• asistent medical, Petrila, 1 post, data limită 
1.08. Tel. 213244.
• asistent social. Petrila, 1 post, data limită 1.08 
perioadă determinată. Tel. 213244.
• barman, Brad, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• barman, Deva. 6 posturi, data limită 30.08 Tel. 
213244.
• barman, Hațeg, 1 post, data limită 15.08 Tel. 
213244.
• barman, Hațeg, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244.
• barman, Hațeg, 2 posturi, data limită 4.08. Tel. 
213244. .
• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 30.08. 
Tel. 213244.
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• barman, Hunedoara. 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244.
• barman, Lupeni, 2 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244.
• barman, Orăștie, 1 post, data limită 12.08 Tel. 
213244.
• barman, Petroșani, 1 post, data limită 5.08, 
perioadă determinată. Tel. 213244.
• bobinator aparataj electric, Petrila, 1 post, 
data limită 1.08. Tel. 213244.
• bobinator aparataj electric, Petroșani, 2 
posturi, data limită 14.08. Tel. 213244.
• brutar, Brad, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• brutar, Brad, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244.
• brutar, Deva, 2 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244.
• brutar, Deva, 8 posturi, data limită 4.08, 
absolvent 2006. Tel. 213244.
• brutar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 20.08. 
Tel. 213244.
• brutar, Petrila, 12 posturi, data limită 1.08. Tel. 
213244.
• bucătar, Brad, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• bucătar, Călan, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 15.08 Tel. 
213244.
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244.
• bucătar, Hațeg, 2 posturi, data limită 20.08. Tel. 
213244.
• bucătar, Hațeg, 2 posturi, data limită31.10. Tel. 
213244.
• bucătar, Orăștie 1 post, data limită 20.08. Tel. 
213244.
• bucătar, Orăștie, 2 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244.
• bucătar, Petrila, 2 posturi, data limită 1.08. Tel. 
213244.
• bucătar, Petroșani, 3 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244.
• bucătar, Petroșani, 3 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244.
• bucătar, Vulcan, 2 posturi, data limită 31.07. 
Tel.213244. ...
• bucătar, Vulcan, 2 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244.

• cabanier, Petrila. 2 posturi, data limită 1 
Tel. 213244.
• cameristă hotel, Deva, 4 posturi, data lirr 
30.08. Tel. 213244.
• cameristă hotel, Hațeg, 1 post, data lirr 
20.08 Tel. 213244.
• cantonier, Orăștie. 1 post, data limită 31. 
perioadă determinată. Tel. 213244.
• casier încasator, Hațeg, 12 posturi, data lim 
4.08 Tel. 213244.
• casier Încasator, Petroșani, 1 post, data lim 
31.07. Tel. 213244.
• casier tezair, Deva, 5 posturi, data limită 30. 
Tel. 213244.
• casier, Deva, 1 post, data limită 30.08. T 
213244.
• casier, Hunedoara, 1 post, data limită 31.1 
Tel. 213244.
• casier, Petrila, 1 post, data limită 1.08 T 
213244.
• confectioner irta in piele și înlocuite 
Vulcan, 1 post, data limită 31.07. Tel. 213244.
• confectioner asamblor articole din textil 
Brad, 38 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.
• c -ctirw isamblor articole din textil 
Călan, 1 post, data limită 31.07. Tel. 213244.
• confecționer asamblor articole din textil 
Călan, 9 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244.
• confecționer asamblor articole din textil 
Hunedoara, 1 post, data limită 31.07, perioac 
determinată. Tel. 213244.
• confecționer asamblor articole din textil 
Hunedoara, 19 posturi, data limită 1.08. Te 
213244.
• confecționer asamblor articole din textili 
Orăștie, 5posturi, data limită 30.08. Tel. 213244
• confecționer asamblor articole din textili 
Petroșani, 20 posturi, data limită 1.08 Tel. 21324
• confecționer asamblor articole din textile 
Vulcan, 49 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244
• confecționer asamblor articole din textile 
Vulcan, 5 posturi, data limită 31.07, perioad 
determinată. Tel. 213244.
■ confectioner cablaje auto, Călan, 1 post, dat 
limită 31.07. Tel. 213244.
■ confectioner cablaje auto, Hunedoara, ! 
posturi, data limită 12.08 Tel. 213244.
• confecționer îmbrăcăminte din piele ș 
înlocuitori, Petroșani, 4 posturi, data limită 31.08 
Tel. 213244.
• confecționer îmbrăcăminte din piele ș 
înlocuitori, Petroșani, 5 posturi, data limită 23.08 
Tel. 213244.

ANGAJEAZĂ
PRIMARĂ

CERINȚE:
-cunoștințe minime de 
contabilitate:

- cunoștințe IT;
-vârsta maximă 40 ani.

CONTABIL 
CONTABILITATE

AVANTAJE: 
-salariu motivant.

CONTABIL- șef
CERINȚE;
-experiență în domeniu min.5 ani; 
-cunoștințe )T;
-vârsta maximă 45 ani.
avantaje.

-salariu motivant; 
condiții de lucru într-o 
echipă dinamică

• vând două vane inox dreptunghiulare, 1000 
litri fiecare și presă inox pentru filtrarea 
lichidelor alimentare, sucuri, vin, etc. Tel. 
0745/096675.(T)
• vând goblenuri modelele: Ruga lui Isus (500 
ron). Cocoș de Munte (230 ron) și Vise Tandre 
(230 ron). Informații la telefon 0729/942180.

Ral. la Tel 0723/400 636 sau 0254/772 221 (57878)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI!

■ AUTOCAD 2D Sf 3D
■ ADMINISTRATOR REȚEA
- CONTABILITATE INFORMATIZATĂ

Tei..: 0254.206.210
MOB: 0723.130.463
E-mail:

Matrimoniale (69)

• tânăr 28/172/70, pe picioare proprii, doresc 
alături la bine și la rău, la ușor și la greu, o tânără 
manierată, cu bun simț, cu simțul umorului, 
gospodină. Nu am vicii, nici obligații. Tel. 
0747/384085. (T)
• tânăr cu dublă cetățenie doresc cunoștință cu 
tânără doamnă său domnișoară pentru 
prietenie, căsătorie, petrecerea timpului liber. 
Rog seriozitate. Rog fără bip-uri. Tel. 
0743/760428. (T)

Solicitări servicii (71)

ordine de zi:

Administratorul unic al SC EUROLIBRIS SA, cu sediul social în Deva, 
Piața Unirii, nr. 10, jud. Hunedoara, înmatriculată la Registrul 
Comerțului sub nr. J2O/1053/2005 și având CUI R17716218, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data 
de 19 august 2006, ora 15, la sediul sus-menționat, cu următoarea

Site:

-______ _____ ____________

Deva, Aleea viitorului, Nr.2 
(lângă Crucea Roșie) 

(56960)

• căutăm femeie pentru menaj, vârsta 
maximă 55 de ani. Tel. 0720/353778. 
(10/20.07)

Prestări servicii (72)

__ FLORIDA IMPEX
-----  • TÂMPLĂRIE PV” SI ALUMINIU PROFILE REHAU
• GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE • RULOURI

*10%REDUCERE
ș

* GRATUIT: măsurători, montaj, transport! §

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

HUNEDOARA,

B-dul Dacia, bl. E 3, parter I DEVA,
str. Ion Creangă, bl. 25, ap. 2

• execut la comandă goblene pe diagramă, 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.
• fotograf profesionist execut, la nunți, 
fotografii pe sistem digital sau clasic și filmări 
pe sistem DVD. Tel. 0726/715670. (T)
• mamă a 2 copii, serioasă, mă ofer să fac 
menaj și alte munci gospodărești, numai la 
familii serioase, ofer și pretind seriozitate. Tel. 
0723/851439, după ora 16. (T)
• meditez matematică. Tel. 0720/400456. (Tj

Oferte locuri de muncă (74)

CRIOTI a ” deva,str.KARAsni^

SERVICII DE CURĂȚENIE 
cam, cu/Mbt&nta f

• agent comercial Deva, 1 post data limită 30.09. 
Tel. 213244.
• agent comercial, Hațeg, 5 posturi, data limită 
31.10. Tel. 213244.
• agent comercial, Petrila, 1 post, data limită 
1.08, perioadă determinată. Tel. 213244.
• agent comercial, Petroșani, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244.

L

SOLUȚIA OPTIMA IH ISIEHA Șl CONFORT
Servicii profesionale de curățenie și de întreținere-

Tel/Fax:0254/231552 Mobil:0721/032271 t

Calculatoare si accesorii 
(51)

P {C Vfcttrto I». 58/10, M. Q*S4 465002

BENE international

TRANSPORT PERSOANE
nia Vis a vis de McDonald's 

Tel. 0254/234717, 
0742/030201,0724/697059

calculatoare

euro dus
euro dus-înton • 15 zile _. 
euro dus-înton-90 zilei

monitoare 
imprimante 
accesorii pc

1. Aprobarea majorării capitalului social după verificarea modului de subscriere și a realității 
vărsămintelor efectuate de către acționari în urma hotărârii acționarilor adoptată la data de 11.O3.2OO6.
2. Aprobarea contractelor de cesiune de acțiuni încheiate intre acționarii: Joviana Ciortan Aurelia- 
Eleonora, Mihai Camelia, Anca Viorica, Jurj Cornelia Anișoara, Bulbucan Margareta, Popa Mariana, 
Maigut Mragareta Elvira și Cristian Horea, Nițu Manuela, Nițu Cristea-Gabriel, Chiriac Carmen Simona, 
Scarlat Ruxandra.
3 Aprobarea noii structuri a acționariatului din cadrul societății, rezultată în urma majorării capitalului 
social și a cesiunilor de acțiuni menționate la punctul 2.
4. Aprobarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al societății după cum urmează:
art. 14, lit. d, va avea următorul conținut: "hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, 
executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi, fiecare dintre acestea peste suma de 
500.000 EURO".
art. 20, lit. d, va avea următorul conținut: "hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, 
executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi, fiecare dintre acestea în limita sumei de 
500.000 EURO".
Celelalte prevederi statutare rămân neschimbate.
5. Mandatarea administratorului unic să îndeplinească formalitățile necesare ducerii la îndeplinire a 
hotărârilor adoptate.
6. Diverse.
Acționarii presoane fizice pot participa la adunare personal sau prin alți acționari pe bază de procură 
specială.
în cazul în care la prima ședință din data de 19 august 2006 nu se va realiza cvorumul legal pentru 
adoptarea hotărârilor, a doua convocare se face pentru data de 26 august 2006, la aceeași adresă, la 
aceeași oră.
Informații suplimentare se pot obține zilnic, la sediul societății sau la telefon 211597, orele 8-15.

(58389)

COMUNICAT
Vă facem cunoscut că în data de 16 august 2006, la sediul Detașamentului de pompieri al 

municipiului Deva se va desfășura concursul pentru ocuparea a 7 (șapte) posturi vacante 
de pompier salvator (paramedic) din cadrul «Serviciului voluntar pentru situații de urgență» 

din subordinea Consiliului local al municipiului Deva.

Concursul se va desfășura după următorul program:
- 16 august 2006, ora 9 - proba de aptitudini fizice, elimina
torie
-16 august 2006 ora 12 - interviul.

Condiții de participare la concurs :
în vederea participării la concurs, persoana care urmează 

să se angajeze trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiții:

- să fie cetățean român
- să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce-ar face-o 
incompatibilă cu funcția pentru care candidează
- să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau 
de la unitatea de învățământ, pentru absolvenții care se 
angajează prima dată
- să prezinte curriculum-vitae din care să rezulte activitatea 
desfășurată

Condiții specifice:
- studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat
- permis de conducere categoria «B»
- stagiul militar satisfăcut
- vârsta de până la 35 de ani împliniți în anul curent
- apt medical, fizic și psihic

- să aibă un comportament corespunzător cerințelor de 
conduită

Actele necesare pentru participarea la concurs:
* Cerere de participare la concurs
" Copii de pe diplomele de studii
“Curriculum-vitae
" Copie de pe actul de identitate
” Copie după livretul militar
"Copie după permisul de conducere
“ Cazierul judiciar

Adeverință medicală
" Aviz psihologic
"Copie de pe carnetul de muncă (dacă este cazul)
" Recomandare de ia ultimul loc de muncă (dacă este cazul) 
sau recomandare de la unitatea de învățământ, pentru 
absolvenții care se angajează prima dată.
Toate copiile se vor prezenta însoțite de documentele origi
nale.
Depunerea dosarelor se face la «Compartimentul resurse 
umane, salarizare» al aparatului propriu de specialitate al 
Consiliului local al municipiului Deva, până la data de 11 
august 2006, între orele B,00-13,00. Informații suplimentare 
la telefon : 21.34.35, 21.85.79 / int.112.

(58448)

RECLAME

v%25c3%25a2nz%25c4%2583rh%25c8%2599autocord.ro


17891,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Vă invită să participați la

în data de 1-2 septembrie 2006 în 
Piața Cetății.

Vă așteptăm ia un târg de bunuri de larg 
consum însoțit de concursuri, 

Miss Târgul Cetății 2006 și concerte 
în aer liber ale unor formații românești 

de top.
Pentru mai multe informații :

0729 1O1 850
0788 660 931

LPADUREAN@YAHOO.COM

• confecționer montator produse lemn, Hune
doara, 4 posturi, data limită 31.08, perioadă 
determinată. Tel. 213244.
• confecționer tricotaje după comandă, Hune
doara, 10 posturi, data limită 1.08. Tel. 213244.

• confecționer tricotaje după comandă. Hune
doara. 4 posturi, data limită 20.08. Tel. 213244.
• consilier geolog, Brad, 2 posturi, data limită 
5.08. Tel. 213244.
• consier Inginer silvic Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.08. Tel. 213244.
• consBer inginer zootehnist, Călan, 1 post, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
■ consider juridic, Călan, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244.
• consider, expert, inspector, referent, econo
mist Deva, 1 post data limită 19.08. Tel. 213244.
• consdier, expert, inspector, referent econo
mist Hațeg, 1 post data limită 30.08 Tel. 213244.
• consider, expert, inspector, referent econo
mist, Hunedoara, 1 post data limită 30.08. Tel. 
213244.
• consilier, expert, inspector, referent econo
mist, Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244.

• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Petroșani, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• contabil șef, Hațeg, 1 post, data limită 31.10. 
tel. 213244.
o contabil, Brad, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• contabil Hațeg, 1 post data limită 30.08. Tel. 
213244.
• contabd, Hațeg, 2 posturi, data limită 1.08. Tel. 
213244.
• contabil Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• contabd, Petroșani, 1 post, data limită 15.08. 
Tel. 213244.
• controlor calitate, Deva, 1 post, data limită 
3.008 Tel. 213244.
• controlor cadtate, Hunedoara, 1 post data 
limită 31.07. Tel. 213244.
■ croitor confectioner îmbrăcăminte după 
comandă, Lupeni, 2 posturi, data limită 15.08. Tel. 
213244.
• croitor pentni încălțăminte și articole tehnice, 
Deva, 5 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.

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

organizator abonamente 
pentru Deva

Condiții:

• cunoașterea foarte bună a localității în care 
domiciliază;
• capacitate de convingere
• seriozitate;
• abilități de comunicare.

Oferim:
• lucru într-o echipă tânără și dinamică;
• mediu de lucru profesional și competitiv;
• salariu atractiv în funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul,
■ contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Giga,

tel. 0720/400441,
E-mail: camelia.gaga@informmedia.ro

• croitor pentni încălțăminte și articole tehnice, 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244.
• croitor stantator articole marochinărie, Brad, 2 
posturi, data limită 31.07. Tel. 213244.
• croitor stanțator piese încălțăminte, Călan, 59 
posturi, data limită 31.07. Tel. 213244.
• croitor, Deva, 5 posturi, data limită 30.08 Tel. 
213244.
• croitor, Hunedoara, 10 posturi, data limită 1.08 
Tel. 213244.
• croitor, Petroșani, 1 post, data limită 31.07, 
perioadă determinată Tel. 213244.
• croitor, Petroșani, 1 post, data limită 31.08, 
perioadă determinată Tel. 213244.
• cusător piese din piele și înlocuitori Hune
doara, 10 posturi, data limită 20.08 Tel. 213244.
• cusător piese din piele și înlocuitori Hune
doara, 9 posturi, data limită 1.09. Tel. 213244.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 4 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 9 
posturi, data limită 31.07. Tel. 213244
• cusător piese din piele și înlocuitori, Deva, 25 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 6 posturi, data limită 31.080. Tel. 213244.
• cusător piese la încălțăminte din cauciuc, 
Călan, 20 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244.
• cusător piese la încălțăminte din cauciuc, 
Petroșani, 15 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244.
• director adjunct societate comercială Hațeg, 
1 post, data limită 31.10. Tel. 213244.
• director adjunct societate comercială Petrila, 
1 post, data limită 1.08. Tel. 213244.
• director general, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• director societate comercială Hațeg, 1 post, 
data limită 31.07. Tel. 213244.
• director societate comercială Hațeg, 1 post, 
data limită 31.10. Tel. 213244
• dnjbist, Hațeg, 2 posturi, data limită 5.08 Tel. 
213244
• drujblst, Petrila, 1 post, data limită 1.08. Tel. 
213244.
• dulgher restaurator, Orăștie, 1 post, data 
limită 1808. Tel. 213244.
• dulgher restaurator, Orăștie, 3 posturi, data 
limită 27.08. Tel. 213244.
• dulgher, Brad, 2 posturi, data limită 30.08 Tel. 
213244.
• dulgher, Călan, 3 posturi, data limită31.07. Tel. 
213244.
• dulgher, Deva, 7 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244.
• dulgher, Hațeg, 4 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244.
• dulgher, Hunedoara, 1 post, data limită 31.07. 
Tel. 213244.
• dulgher, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
10.08. Tel. 213244
• dulgher, Petrila, 1 post, data limită 1.08 Tel. 
213244.
• dulgher, Petroșani, 16 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244.
• dulgher, Vulcan 3 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244.
• electrician auto. Deva, 1' post, data limită 30.08 
Tel. 213244.
• electrician de întreținere și reparații, Hațeg, 2 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 1 post data limită 1808 Tel. 213244.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 3 posturi, data [imită 20.08 Tel. 213244.
• electrician de întreținere și reparații, Orăștie, 1 
post data limită 2.08 Tel. 213244.
• electrician de întreținere și reparații, Orăștie, 1 
post data limită 4.08. Tel. 213244.
• electrician de întreținere și reparații, 
Petroșani, 4 posturi, data limită 1408 Tel. 213244.
• ulucii ician de întreținere și reparații, 
Petroșani, 4 posturi, data limită31.07. Tel. 213244.
• electrician hi construcții, Petrila, 1 post data 
limită 1.08. Tel. 213244.
• electromecanic auto, Deva, 1 post data limită 
30.08 Tel. 213244.
• electromecanic auto, Deva, 1 post data limită 
30.09. Tel. 213244.
• electromecanic mașini și echipamente elec
trice, Vulcan, data limită 31.07. tel. 213244.

• electromecanic reparator obiecte de uz 
casnic, Hațeg, 3 posturi, data limită 15.08. Tel. 
213244.
• electromecanic rețele cabluri, Petrila, 2 
posturi, data limită 1.08. Tel. 213244.

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA 

„ALMA MATER” SIBIU 
AUTORIZATĂ prm H.G. nr, 916/11 august 2005 

Str. SOMEȘULUI, nr. 57, cod poștal: 550003 

tel./fax 0269/250008; 0369/408982, 
www.uamsibiu.ro, 

e-mail: rector@uamsibiu.ro

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE
ECONOMICE, SOCIALE ȘI 
POLITICE

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

ADMITERE 2006 - HUNEDOARA
CONCURS DE DOSARE - PLATA ANUALĂ A TAXEI DE 
ȘCOLARIZARE SE FACE ÎN 10 (ZECE) RATE LUNARE

OFERIM ÎNVĂȚĂMÂNT DE TIP MODULAR ÎN SISTEM EUROPEAN MODERN CU 
PRACTICAREA SISTEMULUI EUROPEAN DE CREDITE TRANSFERABILE

ÎNSCRIERILE SE FAC ZILNIC intre orele 8,00 - 20,00, in perioada 04 iulie - 28 septembrie 2006 de luni până sâmbătă inclusiv, Ia secretariatul 
din Centrul Hunedoara, Str. Alexandru Vlahută, nr. Ibis, pentru următoarele specializări de Învățământ superior

Domeniul de studii de licență Specializarea Număr 
de locuri

Durata 
studiilor

Taxa de 
școlarizare 

(Lei)

Titlul obținut 
la absolvire

Științe Administrative Administrație publică 75 3 ani 1.400 Licențiat în Științe 
Administrative

Economie și afaceri 
internaționale Afaceri internaționale 97 3 ani 1.600 Licențiat în Economie și 

afaceri internaționale
Marketing Marketing 93 3 ani 1.600 Licențiat în Marketing

Participarea nu este condiționată de încadrarea în muncă și nici de vârstă. Taxa anuală de studii include maxim 2 examinări 
(dacă este cazul) la fiecare disciplină din planul de învățământ.
Admiterea se face prin concurs, prin selecție a dosarelor pe baza mediei obținute la bacalaureat și media anilor din liceu, in 
funcție de numărul de locuri la fiecare specializare.
Candidatilor li se pune Ia dispoziție, odată cu deschiderea anului universitar, CD-ul ce conține cursurile universitare, 
prevăzute în planul de învățământ, precum și bibliografia necesară.
Studenților li se asigură acces nelimitat la Internet, la programele universității virtuale (unde pot accesa toate cursurile 
universitare și o gamă completă de informații privind programarea activităților didactice, situația școlară etc.).
Studenții veniti prin transfer in anul II de studii de la alte instituții de învățământ superior autorizate/acreditate sunt scutiți 
de taxa de înscriere și înmatriculare.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE: * Centrul de înscrieri Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuță, nr. Ibis,

Tel: 0254/712444; 0741/552452.
* Universitatea „Alma Mater" din Sibiu, str. Someșului, nr. 57, 
Tel./fax: 0269/250008, 0369/408982; 0722/883911; 0788/405904; 0740/079838.

(56712)

• excavatorist pentru excavatoare cu rotor 
mare capacitate, Orăștie, 1 post, data limită 
20.08. Tel. 213244
• faianatar, Călan, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• faianțar, Hunedoara, 10 posturi, data limită 
10.08 tel. 213244.
e faianțar, Petroșani, 2 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244.
o faianțar, Vulcan, 4 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244.
o femele de serviciu, Brad, 1 post, data limită 
5.08 Tel. 213244.
o femeie de serviciu, Călan, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244.
o fierar betonist Călan, 3 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244.
• fierar betonist, Hunedoara, 1 post data limită 
26.08 Tel. 213244.
e fierar betonist, Hunedoara, 1 post data limită 
31.07. Tel. 213244.
• fierar betonist Petroșani, 15 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• finisor codeti, Orăștie, 4 posturi, data limită 
20.08 Tel. 213244,
o forjor mecanic, Călan, 2 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244.
o frezor universal, Petrila, 1 post data limită 
1.08 Tel. 213244.
• frezor universal Petroșani, 4 posturi, data 
limită 14.08 Tel. 213244.
• funcționar administrativ, Deva, 1 post, data 
limită 31.07, student, tel. 213244.
• funcționar administrativ, Petrila, 1 post data 
limită L08 Tel. 213244.
• galvanlzator, Orăștie, 3 posturi, data limită
10.10, persoane cu handicap. Tel. 213244.
• gaterist la tăiat bușteni, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 15.08. tel. 213244.
o gaterist la tăiat bușteni, Vulcan, 3 posturi, data 
limită 31.07. tel. 213244.
• găuritor fletator, Petroșani, lpost data limită 
14.08. Tel. 213244.
• gestionar custode sală, Călan, 1 post, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
o gestionar depozit, Călan, 1 post data limită 
31.07. Tel. 213244.
o gestionar depozit, Hațeg, 2 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244.
• Inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Hațeg, 1 post data limită 30.08 Tel. 213244
• Inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Hunedoara, 1 post data limită 31.07. Tel. 
213244
• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Vulcan 3 posturi, data limită 31.07, perioadă 
determinată tel. 213244.
• aigbier construcțfi civile, industriale și aricole, 
Petroșani, 3 posturi, data limită 15.08 Tel. 213244. 
o inginer construcții instalații, Vulcan, 1 post, 
data limită 31.07, perioadă determinată Tel. 
213244.
• inginer industria alimentară Hațeg, 1 post, 
data limită 31.10. Tel. 213244.
• inginer rețete electrice, Vulcan, 1 post, data 
limita 31.07. Tel. 213244.
o inginer topograf, Vulcan, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244
• inspector asigurări, Lupeni, 5 posturi, data 
limita 31.07. Tel. 213244.
• inspector asiguări, Petroșani, lOposturi, data 
limita 31.07. Tel. 213244.
o mspector asigwări, Vulcan, 5 posturi, data 
limita 31.07. Tel. 213244.
• inspector protecția muncii, Deva, 1 post data 
limită 31.07. Tel. 213244.

Decese (75)

• inspector resurse umane Petroșani, 1 post 
data urnită 15.08 Tel. 213244.
• inspector resurse umane, Hațeg, 1 post, data 
limita 31.10. Tel. 213244.
• instalator apă canal, Deva, 1 post data limită 
30.09. Tel. 213244.
• instalator apă canal, Deva, 10 posturi, data 
limită 30.06.2007. tel. 213244.
• instalator apă canal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244.
o instalator apă canal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244.
• instalator Încălzire centrală și gaze Hune
doara, 1 post, data limită 31.08. Tel, 213244.
• instalator incătaire centrală și gaze, Petroșani, 
1 post, data limită 31.07. Tel. 213244.
• Instalator Încălzire centrală și gaze, Vulcan 1 
post data limită 31.07. Tel. 213244.
• instalator instalații tehnico-sanitare și de 
gaze, Orăștie, 1 post, data limită 2.08 Tel. 213244.
■ instalator instalații tehnico-sanitare și de 
gaze, Orăștie, 2 posturi, data limită 20.08. Tel. 
213244.
• Instructor schi călărie, golf, tenis, înot, Lupeni, 
1 post, data limită 31.07. Tel. 213244.
• Ipsosar, Vulcan 3 posturi, data limită 31.07. tel. 
213244.
■ încărcător descărcător, Orăștie, 1 post, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• tngfflordădki, Hunedoara, 1 post, data limită 
10.08. Tel. 213244.
o togrfittor clădii, Hunedoara, 1 post data limită 
31.07. Tel. 213244.
• Ingrftor clădiri, Petroșani, 1 post, data limită 
15.08 Tel. 213244.
• IrvgrflHor di ri. Petroșani, 2 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
■ jurisconsidt, Hațeg, 1 post, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• laborant chimist Hațeg, 2 posturi, data limită 
31.10. Tel. 213244.
• lăcătuș consbvcți metalice și navale, Călan, 3 
posturi, data limită 31.07. tel. 213244.

• lăcătuș construcții metalice și navale, Hune
doara, 7 posturi, data limită 1808. Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Hunedoara, 1 post, data limita 15.08. 
Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Petrila, 1 post, data limită 1.08. Tel. 
213244.
• lăcătuș mecanic și de întreținere și reparații 
universale, Călan, 1 post data limită 31.07. Tel. 
213244.
• lăcătuș mecanic, Deva, 1 post, data limită 
19.08. Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Deva, 15 posturi, data limită 
30,08. Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 13 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 18.08. Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 10.08, perioadă determinată Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic Petrila, 1 post, data limită 
1.08 tel. 213244.
• lăcătuș mecanic Petroșani. 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 14.08 Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Vulcan 2 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244.
• lăcătuș montator agregate energetice și de 
transport, Hațeg, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• lăcătuș montator pentru utilaje industriale, 
Vulcan, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244.
• lăcătuș montator, Petrila, 1 post, data limită 
1.08. Tel. 213244.
• lăcătuș montator, Petroșani, 1 post, data 
limită 10.08. Tel. 213244.
• lucrător comercial, Deva, 3 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244.

Oferte locuri de muncă (74)

• Societate comercială angajează pentru lucrări de 
construcții următorul personal: manager (inginer 
constructor), maistru constructor, zidari, dulgheri. 
Relații la tel. 0254/233626,0354/401183,0745/380000.

(1/28.07)

Suntem alături de colega noastră Simona în momentele 
grele pricinuite de trecerea în eterenitate a mamei sale

CALOTĂ OLIMPIA
Dumnezeu s-o odihnească în liniște și pace. 

Colegii de la carpatcement Holding SA Deva

SC CONTAUDIT EVALEX S.R.L. DEVA, in calitate de lichidator judiciar al S.C. AMIDIP S.A - in fali
ment., cu sediul In Călan Str. Furnalistului, nr. 17/0, jud Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/950/2002, C.U.I. 15056131, atribut fiscal R, numit 
prin încheierea nr.1079/CA/2005 pronunțată în dosarul Tribunalului Hunedoara nr.6844/2005, anunță 
VÂNZAREA ÎN BLOC, prin negociere directă, conform prevederilor art.117 alin.2 lit. b) din Legea nr. 85/2006, 

a bunurilor din patrimoniul debitoarei SC AMIDIP SA - în faliment, cu sediul în Călan, Str. Furnalistului nr.17/O, 
jud. Hunedoara astfel:

Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă (sistem cântărire tuburi, sistem corecție ovalitate, marină de 

turnare PRH 14-28. cochile turnare tuburi, sistem rectificat interior, sistem rectificare mufă, sisleme tăiere tuburi, 
sisteme manevrare tuburi, mașină de turnare PRH 4-16, tester hidraulic, cuptor tratament termic TT, mașină 

modelare miez, linie cimentare, sistem întreținere cochile. linie zincare, echipament laborator, piese de rezervă 
ri consumabilei: Fumalele/Cuptoarele do topit ri toate celelalte instalații, uzine și echipamente, toate celelalte 

utilaje ri alte mijloace fixe enumerate în listele anexă la caietul de sarcini precum și clădiri, echipamente, 
infrastructuri cât ri terenul aferent Ih suprafață de 708.001 mp, înscrise în CF 388/1, Călanul Mic, nr. cadas
tral 945 sub A 1, CF 32 Crișeni, nr. cadastral 988/b/l/I/4 sub A57; 986/b/1/3 sub A54; 987 sub A2; 
986/b/2 sub A6; 986/b/4 sub A8 ; 988/b/2 sub A24; 988/b/l/1/2 sub A44; 988/b/l/1/5 sub A47; 
988/b/1/l/6 sub A48; 989/b/l/l/2/2 sub A53; 988/b/l/I/3 sub A55; 988/b/l/l/l sub A56; CF 
nr.380/1 Călanul Mic nr. cadastral 944 sub Al; CF nr, 162 Strei - Sacel nr. cadastral 547/1 sub Al.

Bunurile ce se vând în bloc, prin negociere directă, sunt prezentate si descrise în caietul de sarcini, care poate 

fi achfarilionat do la lichidatorul judiciar, la prețul de 1.000 RON, la care se adaugă TVA.

Prețul minim propus este de 1.910.000 USD, exclusiv TVA.

La prețul de vânzare a bunurilor se adaugă cheltuielile necesare realizării obligațiilor de mediu prevăzute în 
avizul de mediu nr.22/15.06.2006 eliberat de Agenția de Protecția Mediului Hunedoara și care sunt obliga
torii pentru cumpărător potrivit termenelor stabilite prin avizul de mediu.

Negocierea va avea loc în data de 04.08.2006, ora 11, la sediul debitoarei din Călan, Str. Furnalistului 
nr.17/O, jud. Hunedoara. în cazul în care nu se oferă prețul minim propus, negocierea se va relua, pornind de 

la același preț, în ziua de 09.08.2006 ora 11,00 în același loc.

Pentru participarea la negociere directă, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar din Deva, str. 
Avram lancu, bl. H3, parter, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data stabilită pentru negociere, până la ora 
16,00 acest termen constituind termen de decădere, următoarele documente:

- dovada achiziționării caietului de sarcini, respectiv documentul care atestă plata prețului acestuia.
- pentru persoanele juridice române: copie după certificatul de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului;

- pentru persoanele fizice române/împutomicit: copie după actul de identitate;

- împuternicire, în original, acordată persoanei care îl reprezintă pe ofertant, persoana fizică sau juridică.

în situația în care participanții oferă un preț egal negocierea directă va fi urmată de licitație cu strigare 

ascendentă între acei participant. Pașii de strigare, în cazul în care se va ajunge la licitație, vor fi de 5 (cinci) 
% din prețul minim propus.

La negociere, documentele solicitate în copie vor fi prezentate și în original pentru conformitate.

Potrivit prevederilor art. 44 din Constituție și art. 3 din Titlul X din Legea nr. 247/2005, cetățenii străini și 
apatrizii precum și persoanele juridice străine nu pot dobândi bunurile imobile reprezentând terenuri.

Toți cei care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi vândute, sunt invitați să anunțe, în scris, pe 
lichidator cu cel puțin trei zile înainte de data licitației.

Bunurile supuse vânzării pot fi vizionate la sediul debitoarei falite din Călan, Str. Furnalistului nr.17/O, jud. 
Hunedoara.

Listele bunurilor ce sunt supuse vânzării prin negociere directă pot fi consultate la sediul lichidatorului menționat 

anterior.

RELAȚII SUPLIMENTARE se pot abține la sediul lichidatorului judiciar sau la numerele de telefon: 0254/233081; 
0723/154641, între orele 09-16.

(58412)

RECLAME

mailto:LPADUREAN@YAHOO.COM
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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• Petrecăreață. Un producător hollywoodi- 
an a somat-o pe tânăra actriță Lindsay 
Lohan să renunțe la „comportamentul ire
sponsabil" pe care l-a avut în timpul turnării 
unui film. „Ni s-a spus că suferiți de un atac 
de căldură, dar noi știm că motivele sunt 
petrecerile la care mergeți în fiecare noapte 
și care vă epuizează", susține producătorul.

McCartney a intentat divorț

Alifantis anunța retragerea
Sighișoara (MF) - Nicu Alifantis a 

declarat că se gândește să se retragă din 
activitatea interpretativă pentru a se dedi
ca formării unor noi generații de cântăreți 
de muzică folk. „Mă bate gândul ca la un 
moment dat să mă retrag și nu neapărat din 
cauza vârstei. în clipa de față traversăm o 
perioadă în care nu ne dau concertele afară 
din casă. Avem o medie rezonabilă lunară 
a concertelor, dar avem și mult timp liber”, 
a spus Alifantis. El a ținut să precizeze că 
face această afirmație gândindu-se la anii 
de până la Revoluția din ’89, când specta
colele cu muzică folk erau mult mai dese.

■ Sir Paul McCartney a 
înaintat actele pentru 
divorțul de Heather 
Mills.

Londra (MF) - Divorțul 
înseamnă o bătălie în 
instanță pe 200 de milioane de 
lire sterline, informează 
ediția on line a tabloidului 
The Sun. Printre motivele 
deciziei de a încheia un mari
aj de patru ani, fostul com
ponent al trupei The Beatles 
menționează „comportamen-

Parfum "Kylie"
Marea Britanie (MF) - 

Cântăreața Kylie Mino
gue va lansa, toamna 
aceasta, un parfum, în 
colaborare cu firma care 
produce și parfumul pur
tând numele lui Celine 
Dion, informează female- 
first.co.uk.Kylie Minogue
- care își face treptat 
revenirea în showbiz 
după ce a învins cancerul
- a semnat un contract cu 
firma Coty Inc. „Lan
sarea parfumului coin
cide cu un nou capitol în 
viața mea”, spune vede
ta australiană. Potrivit 
vicepreședintelui com
paniei producătoare, 
Steve Mormois, cântă
reața s-a implicat în 
crearea parfumului pen
tru că a vrut să-i reflecte 
cu adevărat personali
tatea. „Kylie este deli
cată, dar și puternică, 
seducătoare, strălucitoa
re, jucăușă. La fel și par
fumul”, declară Mormois.

Amendă
Los Angeles (MF) - 
Televiziunea ameri
cană CBS a făcut 
apel în justiție la 
decizia Comisiei Fe
derale a Comunica
țiilor de a plăti o 
amendă de 550.000 
de dolari pentru că a 
arătat sânul dezgolit 
al lui Janet Jacskon 
în timpul pauzei de 
la Super Bowl din 
2004. în plângerea 
depusă la Philadel
phia, postul de tele
viziune spune că 
amenda a fost 
„neconstituțională" și 
„arbitrară". Comisia 
a anunțat că va 
susține în continuare 
amenda. Janet Jack- 
son și-a expus sânul 
în timpul unui dans 
cu Justin Timberlake, 
la pauza finalei Super 
Bowl. Incidentul a 
stârnit peste 540.000 
de plângeri de la 
telespectatori.

Sir Paul McCartney (Foto: epa)

Gibson a condus beat
■ Mel Gibson spune că 
îi este „rușine" de 
acțiunile care au condus 
la arestarea lui.

Malibu (MF) - Mel Gibson 
a fost arestat pentru șofat sub 
influența alcoolului. Starul în 
vârstă de 50 de ani a fost 
oprit de Poliție pe când con
ducea cu o viteză de două ori 
mai mare decât limita legală, 
în Malibu, California. Acto- 
rul-regizor a picat testul cu 
fiola, a fost arestat, iar apoi

S-au căsătorit în weekend

Un tigru alb bengalez Încearcă să se

■ Pamela Anderson s-a 
căsătorit cu Kid Rock pe 
un yacht în stațiunea 
St.Tropez.

St. Tropez (MF) - Actrița 
Pamela Anderson s-a căsă
torit, sâmbătă, cu Kid Rock 
pe un yacht lângă stațiunea 
St. Tropez de pe Riviera 
franceză. Fostul star din 
„Baywatch”, în vârstă de 39 
de ani, și cântărețul american 
Kid Rock, cu patru ani mai 
tânăr, s-au logodit prima oară 
în 2002, dar s-au despărțit 
după puțină vreme. Aceasta 
este a doua căsătorie pentru 
Pamela Anderson, care a mai 
fost măritată cu Tommy Lee, 
și prima pentru Kid Rock. „A 
fost cea mai frumoasă mi
reasă pe care am văzut-o - ca 

răcorească în apa rece a piscinei pusă la 
dispoziția sa de administrația Parcului ZOO 
din Bewdley, Marea Britanie. (Foto: epaj

Caută mamă purtătoare
Buenos Aires (MF) - Un om de afaceri 

care trăiește în Spania a publicat un anunț 
la rubrica de mică publicitate dintr-un ziar 
din Cordoba, spunând că vrea să închirieze 
un pântec pentru a avea un copil. Bărba
tul - care are 40 de ani, locuiește în 
Barcelona din 2001 și își spune Mariano - a 
precizat că dorește „o femeie frumoasă, cu 
vârsta cuprinsă între 18 și 28 de ani”. între
bat despre acest demers de ziarul argen
tinian Clarin, care a publicat declarațiile 
sale în ediția de sâmbătă, el a afirmat că a 
primit deja câteva răspunsuri la anunțul 
său. Omul a explicat că merge regulat la 
Cordoba cu afaceri și a ales calea micii pu
blicități pentru a deveni tată „după eșecul 
mai multor relații de cuplu”.

Nicoleta Luciu (Foto: EPA)

tul nerezonabil” al soției. El 
spune că Heather a fost 
„nepoliticoasă” cu angajații 
lui loiali. Heather Mills, în 
vârstă de 38 de ani, are de 
gând să răspundă acestor 
acuzații și să prezinte propria 
versiune asupra faptelor într- 
o serie de acte pe care le va 
depune la instanțe din Marea 
Britanie și Statele Unite. 
McCartney, a cărui avere este 
estimată la 825 de milioane de 
lire sterline, a angajat-o ca 
avocată pe Fiona Shackleton, 
cea care l-a reprezentat și pe 
Prințul Charles în divorțul de 
Diana.

Cântărețul în vârstă de 64 
de ani a sperat la un divorț 
liniștit, de dragul fiicei cuplu
lui, Beatrice, de doi anișori. 
Paul și Heather nu au însă un 
contract prenupțial, care ar fi 
protejat averea lui McCart
ney. Femeia ar putea cere 200 
de milioane de lire sterline în 
urma divorțului. Recent, Paul 
McCartney a fost zărit fără 
verighetă - pentru prima dată 
de la despărțirea de Heather 
în luna mai.

eliberat pe o cauțiune de 5.000 
de dolari. Ulterior, actorul a 
cerut scuze polițiștilor, 
declarând că regretă cuvin
tele urâte rostite în timpul 
prestării. Gibson a spus că s- 
ă comportat ca un om fără 
nici un pic de stăpânire de 
sine. „Am spus lucruri pe 
care nu le cred și care sunt 
demne de dispreț”.

El a adăugat că le este re
cunoscător polițiștilor pentru 
că l-au salvat de sine însuși 
și „de nenorocirea de a le face 
rău și altora”.

Pamela Anderson și soțul său, Kid Rock (Foto epa)

o Brigitte Bardot din zilele 
noastre”, a spus un partici
pant la ceremonie. „A fost cu 
adevărat o nuntă rock n'roll”,

Două noi telenovele
București (MF) - Alexandru 

Papadopol, Nicoleta Luciu și 
Dan Bordeianu se numără 
printre actorii care vor juca 
în cele două noi telenovele. 
Proiectele vor beneficia de 
decoruri diferite, care au fost 
create și construite special 
pentru a se potrivi fiecărui 
scenariu. După o perioadă de 
castinguri și probe, urmată 
de o vacanță, actorii s-au 
întors în București. Pentru

Lavinia
Născută în zodia 
Taur, îi plac 
modelingul, pic
tura și muzica.

(Foto: Traian Mânu)

a spus, la rândul său, soțul 
lui Elton John, David Fur
nish. Actrița are doi fii - 
Brandon, de zece ani, și 

fiecare proiect s-a organizat o 
întâlnire în care ei și-au 
cunoscut colegii de platou și 
au aflat detalii despre per
sonaje. Printre cei pe care 
telespectatorii îi vor vedea în 
aceste producții se numără 
Dan Bordeianu, Adela Popes
cu, Lucian Viziru, Nicoleta 
Luciu, Augustin Viziru, Octa
vian Strunilă, Adrian Nico- 
lae, Sabina Brândușe și Adi
na Galupa.

Dylan, în vârstă de opt ani- 
La rândul lui, Kid Rock are 
un băiat de 16 ani.
Reno a spus Da! d*

Actorul Jean Reno, cunos
cut din filme ca „Leon” și 
„Codul lui Da Vinci”, s-a 
căsătorit, sâmbătă, cu mod
elul și actrița Zofia Borucka. 
Ceremonia a avut loc la 
primăria din Les Baux de 
Provence, lângă Avignon, cu 
doar o zi înainte ca Reno să 
împlinească 58 de ani. Pe 
numele real Don Juan Mo
reno y Jederique Jimenez, 
Jean Reno s-a născut în 
Maroc, din părinți spanioli. A 
ajuns în Franța pe când era 
adolescent, a studiat actoria 
la Paris și a lucrat în teatru 
și televiziune înainte să 
obțină primul rol de film, în 
1979.

Aeroportul militar 
Kogălniceanu de lângă 
Constanța a găzuit timp 
de două zile un show avi
atic. Manifestarea orga
nizată de Forțele Aeriene 
Române a adunat un pu
blic numeros. (Foto: EPA)


