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Hunedoreni fără pașaport

„Alta pentru toți", așa și-au intitulat ele
vii școlii Waldorf din Simeria spectacolul 
prin care au aniversat 15 ani de la înfi
ințare. (Foto: Traian Mânu)

■ Peste trei sute de 
hunedoreni au primit 
interdicție de revenire 
în spațiul Schengen.

Deva (M.T.) - De la 1 august, cetățenii români care au depășit termenul de ședere în statele pe al căror teritoriu au

călătorit nu vor mai avea dreptul să folosească pașaportul 5 ani, iar 10 ani nu au voie să reintre în țara care i-a re- turnat. Conform legislației în vigoare privind regimul pașapoartelor, în perioada 1 ianuarie - 5 august 2005 au fost returnați în România 345 cetățeni români, cu domiciliul

în județul Hunedoara, iar 15 au depășit termenul privind dreptul legal de ședere în străinătate. Comparativ cu perioada similară a anului 2004, când 127 de cetățeni români cu domiciliul în județul Hunedoara au fost returnați în România, iar 2 au depășit termenul privind dreptul legal de

ședere în străinătate, se constată o creștere substanțială a numărului cetățenilor restricționați de la dreptul de fo- loȘire a pașaportului. în perioada 1-5.08 la frontieră au fost ridicate pașapoartele a cinci hunedoreni, pentru că au depășit termenul legal de ședere in străinătate.

• Disponibilizări. Numărul persoanelor ce urmează să fie disponibilizate la Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului Minvest Deva va fi mai mare cu 120 de persoane. Inițial, la Minvest Deva urmau să fie disponibilizate în acest an 1.250 de persoane. (C.P.)
I

Pentru casa ta!Ai un cuvânt de spus pe PIAȚA IMOBILIARĂ? Cotidianul Cuvântul liber lansează un produs special creat pentru agenția TA imobiliară! Grăbește-te să faci cunoscută oferta ta, tuturor! Spațiul publicitar ți-1 pune la dispoziție Cuvântul liber! /pC
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Trecând prinmâinile Rodicăi Chi-_^^g| ba, peste 30 de mo- jflKjjB dele din caolin pri- mese zilnic culoare și formă desăvârșită,»® marca succesului comercial. (Foto: T. Mânu)*-»

Fuziune în fotbalul local
■ Noua echipă de fot
bal a hunedorenilor are 
ca obiectiv promovarea 
în Divizia A.

^‘0801 03 03 03

Deva (M.S.) - Nou-înfiin- țata echipă de fotbal Corvinul 2005 va fuziona cu divizionara B, Cetate Deva, au anunțat autoritățile locale. în urma discuțiilor purtate între pri

marii din Deva și Hunedoara, mediate de prefectul județului, s-a ajuns la concluzia susținerii unei echipe de fotbal care să îmbine tradiția cu performanța.Noua Corvinul Hunedoara- Deva va juca în Divizia B, cu o susținere financiară din partea primăriilor celor două localități. Suportul financiar se va diminua treptat, pentru

ca, în timp, echipa să funcționeze pe principiul cluburilor occidentale, ale căror fonduri provin din activități comerciale.Meciurile se vor juca pe stadionul din Hunedoara. Cât privește obiectivul promovării in Divizia A, s-a estimat că acesta necesită costuri de aproximativ 15 miliarde de lei.

Restricții
Deva (V.N.) - Pentru a se evita producerea unor accidente, organizatorii competiției Carpat Express Rallye Raid, care se desfășoară începând de astăzi și pe teritoriul județului Hunedoara, atrag atenția că pe unele drumuri publice circulația va fi restricționată, /p.7

Veniturile CFR Călători
CFR Călători a înregistra, venituri nai mid în primul semestru al 

acestui an, comparativ cu aceea? perioadă a anului trecut.

Venituri 
semestrul I 2005

Datorii

Grafca: Cuvântul liber, wrw. CFR CâUton
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Hypermarket la Deva
■ Noul spațiu comer
cial va fi amplasat în 
zona străzii Mihai Emi
nescu din municipiu.

Deva (M.S.) - Locuitorii Devei se vor putea bucura, în curând, de serviciile unui nou hypermarket, a cărui construcție va fi realizată pe strada Mihai Eminescu, în apropierea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”. Documentația urbanistică a fost aprobată ieri de Consiliul Local Deva, în cadrul unei ședințe desfășurate la sediul Primă-

riei. Hypermarketul va fi realizat ca o construcție cu parter și va comercializa produse alimentare și nealimentare. Spațiul comercial se întinde pe 1000 de metri pătrați, iar accesul clienților va fi asigurat de pe strada Eminescu. Magazinul va avea 125 de locuri de parcare, inclusiv pentru persoane cu dizabilități motorii. Terenul pe care se va afla construcția este proprietatea firmei investitoare.Investiția din zona Eminescu va asigura devenilor un plus de calitate în ceea ce privește serviciile.
Donățiile făcute de către hunedoreni în cadruT campaniei de întrajutorare lansate de Cuvântul Liber au ple
cat ieri spre Moldova, transportul fiind asigurat de către Primăria Simeria. Acțiunea a fost o reușită datorită cititorilor cotidianului nostru. (Foto: Traian Mânu)
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• Exclusă. Uniunea Africană a decis excluderea provizorie a Mauritaniei din organizație, după lovitura de stat prin care a fost înlăturat președintele Maaouiya Quid Taya. Excluderea va dura până la restabilirea ordinii constituționale în Mauritania.• Linșat. Un soldat israelian de 19 ani, care dezertase din armată de mai multe luni, a deschis focul, joi, într-un autobuz din orașul Shfaram (provincia Galileea), omorând patru arabi israelieni și rănind alți 12, fiind linșat apoi de o mulțime furioasă.
Al-Zawahiri 
amenință

Dubai (MF) - Ayman al-Zawahiri, adjunctul liderului al-Qaida, Osama ben Laden, a avertizat și Statele Unite cu noi atacuri teroriste, în înregistrarea video, difuzată joi de postul Al-Jazeera. Referindu-se la atacurile de la 11 septembrie 2001, soldate cu moartea a 3.000 de persoane, el a spus: „Mesajul nostru este clar - ce ați văzut la New York și Washington și ce vedeți în prezent în Afganistan și I- rak, toate acestea np sunt nimic față de ce urmează să vedeți. Avertizăm Statele Unite să nu mai fure petrolul nostru și să nu mai susțină liderii corupți. Dacă veți continua politicile împotriva musulmanilor, veți vedea, cu ajutorul lui Allah, o groază așa de mare încât veți uita groaza din . Vietnam” a continuat el.

Se schimbă regulile jocului

George W. Bush

■ Premierul Tony Blair: 
Londra intenționează să 
modifice legea privind 
drepturile omului.

Londra (MF) - Guvernul britanic are în vedere o modificare a legii referitoare la drepturile omului, pentru a facilita expulzarea celor care incită la terorism, a anunțat, ieri, premierul britanic Tony Blair.Legea britanică referitoare la drepturile omului ține cont, în prezent, de recomandările Convenției europene pentru drepturile omului.Premierul britanic, Tony Blair, a promis, ieri, noi măsuri ce vor autoriza expulza

rea celor care practică violența.
Noi măsuri„Nimeni nu trebuie să se îndoiască de faptul că regulile jocului s-au schimbat”, a declarat Tony Blair, prezentând o serie de noi măsuri pentru a interzice sejurul în Marea Britanie a extremiștilor musulmani care incită la violență.„Circumstanțele legate de securitatea noastră națională s-au schimbat în prezent, în mod evident, și credem că putem obține asigurările necesare din partea țărilor spre care vor fi expulzate aceste persoane că ele nu vor fi tor-

Premierul britanic, Tony Blair
(Foto: ERA)turate sau supuse unor tratamente abuzive”, a declarat el.El a precizat că, potrivit noilor măsuri, orice persoană care va fi implicată în acti

vități teroriste nu va primi drept de azil în Marea Britanie. Aceste decizii fac parte dintr-o serie de zece măsuri, unele urmând să fie adoptate până la sfârșitul lunii, iar altele, care necesită o mod" care a legislației, vor fi propuse Parlamentului la toamnă.Răspunsul britanicilor la atentatele de la 7 iulie, soldate cu 56 de morți și 700 de răniți, a fost „solidar, demn și remarcabil”, a spus Blair, precizând că aceste măsuri se bucură de sprijinul comunității musulmane din Marea Britanie, care chiar insistă pentru adoptarea lor, pentru a elimina elementele extremiste din rândul ei.
(Foto: EPA)

Bush insistă
Crawford (MF)-
Președintele ameri
can, George W. 
Bush, a apreciat, joi, 
că declarațiile lui 
Ayman al-Zawahiri, 
numărul doi în ier
arhia al-Qaida, de
monstrează că răz
boiul împotriva tero
rismului are loc în 
Irak, regretând pier
derile de vieți ome
nești în rândul milita
rilor americani. 
„Declarațiile acțuncliui 
liderului al-Qaida arată 
dar că Irakul fare parte 
din războiri împotriva 
terorismului și că sun
tem In război", a afir
mat Bush. „Regretăm 
pierderea fiecărui sol
dat', a subliniat Bush, 
după moartea a mai 
mult de 20 de militari 
în Irak săptămâna 
aceasta. Președintele 
american a adăugat că 
rudele victimelor tre
buie să înțeleagă că 
sacrificiul lor a fost pen
tru o cauză dreaptă.

Propuneri UE pentru Iran
■ Ambasadorii europeni 
la Teheran le-au prezen
tat autorităților propune
rile de cooperare cu UE.

Teheran (MF) - Ambasadorii europeni la Teheran au prezentat, ieri dimineața, autorităților iraniene propunerile de cooperare cu Uniunea Europeană, în încercarea de a convinge Republica islamică să nu își reia activitățile nucleare ultrasensibile, a a- nunțat o sursă apropiată negocierilor.Oferta europenilor a fost transmisă Ministerului iranian de Externe prin intermediul șefilor misiuhilor di

plomatice ale Germaniei, Franței și Marii Britanii, într-un moment în care Iranul este amenințat mai mult ca oricând cu impunerea unor sancțiuni din partea Consiliului de Securitate al ONU.
„Vocea rațiunii”Ministrul francez de Externe, Philippe Douste-Blazy, a declarat, ieri, că speră că Iranul va asculta de „vocea rațiunii” în criza declanșată de anunțarea reluării programului nuclear, adăugând că, în caz contrar, Consiliul de Securitate al ONU va fi sesizat „în mod sigur”.Dacă își vor relua activitățile de prelucrare a urani

ului, „atunci, în mod sigur, comunitatea internațională va sesiza Consilul de Securitate”, a avertizat Douste- Blazy.Iranul a anunțat, luni, redeschiderea uzinei de conversie a uraniului de la Ispahan, în centrul țării.Miniștrii de Externe din cele trei țări europene (Franța, Germania și Marea Britanie) au somat Teheranul să renunțe la punerea în practică a acestui proces, în caz contrar negocierile desfășurate începând cu luna decembrie 2004 urmând a fi blocate, iar Uniunea Europeană având în vedere „alte tipuri de acțiuni”.

Parteneriat 
individual

Chișinău (MF) - Consiliul NATO va semna un plan de parteneriat individual cu Republica Moldova în prima jumătate a anului viitor, a declarat președintele moldovean, Vladimir Voronin.Președintele a propus încheierea unui astfel de . parteneriat în luna iu- ’ nie, la Bruxelles, cu ocazia unui summit cu Alianța. Vladimir Voronin a precizat că implementarea planului nu obligă Republica Moldova să renunțe la statutul său de neutralitate.

Alertă cu bombă
Paris (MF) - O alerță cu bombă vizând un tren care se deplasa pe ruta Frankfurt - Paris a perturbat, joi, traficul feroviar în estul Franței, a anunțat Compania Națională a Căilor Ferate (SNCF), citată de AFP.Trenul, care plecase din Frankfurt la sfârșitul dimineții, a trebuit să se oprească în jurul orei locale 16.00 (17.00 ora României), la sud de Reims, iar toți călătorii au fost nevoiți să coboare, a precizat SNCF, într-un comunicat. „Pirotehniștii sunt în prezent la locul incidentului, pentru a efectua un control asupra garniturii”, continuă comunicatul. Alte șapte trenuri care asigurau legătura între Paris și Munchen au fost, de asemenea, blocate, fie la Paris, fie în alte gări din estul Franței.

InculpateLondra (MF) - Două surori au fost inculpate în cadrul anchetei privind atacurile eșuate de la 21 iulie, în baza legislației britanice antiteror- iste din 2000, fiind acuzate că nu au oferit poliției informațiile pe care le dețineau cu privire la aceste atacuri, a anunțat poliția londoneză.Yeshshiembet Girma, de 29 de ani, și Muluemebet Girma, de 21 de ani, care locuiesc în cartierul Stockwell (sudul Londrei), vor compărea în fața unui tribunal din Londra.Cele două surori au fost arestate la 27 iulie. Ismael Abdurahman a fost inculpat, miercuri, de poliția britanică pentru aceleași motive. bru al miliției șiite conduse de acesta. Ieri, un atentator sinucigaș s-a aruncat în aer cu mașina în mijlocul unui grup de suporteri ai lui al-Sadr, în Kirkuk. (Foto: epa)

Atentat în Turcia: 5 morți
Amplă operațiune în Irak

(Foto: EPA)

Violențe la Belfast. 40
fost răniți la Belfast, în cursul confrun
tărilor cu protestanți irlandezi care au dat 
foc mai multor vemcule, printre care și 
unui autobuz.

Ankara (MF) - Cinci soldați turci au fost uciși, iar alți șapte răniți, ieri, în explozia unei bombe în sud-estul Turciei, într-un atac pe care autoritățile îl atribuie rebelilor kurzi, a relatat postul de televiziune NTV, citat de AFP.Bomba, care a explodat ieri dimineață, fusese amplasată la intrarea într-o secție a jandarmeriei din orașul Semdinli, situat în provincia Hakkari, la frontiera cu Iran și Irak.Forțele de securitate au lansat o operațiune pentru găsirea autorilor atentatului.

Provincia Hakkari este teatrul activităților rebelilor kurzi, care de curând au reluat atacurile împotriva Guvernului de la Ankara.în urmă cu o săptămână, explozia unei bombe ascunse într-un vehicul a provocat moartea a două persoane în orașul Hakkari, tot în sud-estul țării.Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) și-a intensificat în ultima vreme atacurile împotriva armatei turce, după renunțarea în iunie 2004 la un armistițiu unilateral care a durat cinci ani.

■ Circa 1000 de militari 
americani și irakieni au 
fost desfășurați la vest 
de Bagdad.

Bagdad (MF) - Armata americană, împreună cu militari irakieni, desfășoară o operațiune de anvergură în regiunea Haditha, la vest de Bagdad, unde au fost uciși, miercuri, 15 pușcași marini, informează un comunicat militar dat publicității ieri.„Aproximativ 1.000 de militari irakieni și americani au intrat astăzi (ieri - n.r.) în orașul Haqlaniyah și în regiunea învecinată, în cadrul operațiunii Quick Strike (Atac rapid)”, precizează documentul.

„Operațiunea a început la 3 august, când militarii irakieni și pușcașii marini americani și-au poziționat unitățile” în regiune, adaugă comunicatul, care precizează că scopul acestei misiuni este de a împiedica „prezența rebelilor și a teroriștilor străini la Haditha și Haqlaniyah”.Cele două orașe sunt situate în provincia rebelă sun- nită Al-Anbar, la vest de Bagdad, unde, la 3 august, au fosl uciși într-un atac 15 militari americani.Comunicatul armatei americane nu menționează dac* aceștia au murit în timpu operațiunii sau dacă misi unea a fost lansată după dece sul lor.
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• Schimbare. Liga „Miron Cozma", care a militat pentru eliberarea din închisoare a fostului lider al minerilor din Valea Jiului, își va schimba denumirea, a anunțat președintele organizației, Constantin Crețan. Potrivit acestuia, numele organizației va fi „Liga Muncitorilor din România". (C.P.)
. • Amenzi. în ultimele 48 de ore polițiștii au ^aplicat 107 amenzi la legea circulației, au■ridicat în vederea suspendării 6 permise de conducere și au reținut 4 certificate de înmatriculare. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 9.805 lei (grei). (M.T.)

Noapte
■ Neatenția la volan, 
precum și indisciplina 
pietonilor sunt cauzele 
accidentelor rutiere.

fatidică pe DN7

Elevi maghiari la Costești
Deva (R.I.) - în perioada 19-26 august, la Costești se va organiza o tabără internațională de vară. La ea vor participa 30 de copii alături de 3 însoțitori maghiari din județul Vas, din Ungaria. Tabăra se desfășoară în concordanță cu Protocolul de cooperare dintre Adunarea Generală a Județului Vas și CJ Hunedoara care prevede o acțiune similară pentru copiii din județul Hunedoara, în acest an, din 13 până în 20 august, un grup de 30 de copii din Hunedoara, premiați la olimpiadele județene și naționale, vor participa la o tabără în localitatea Balaton- bereny, în apropiere de Budapesta. Consiliul Județean Hunedoara a alocat suma de 92 de milioane de lei pentru organizarea evenimentului.

Cabana de la Costești

Un dar de ziua ta!
Deva (V. R.) - Ești tânără, simpatică, arăți bine și vrei să fii cunoscută? Vino la „Cuvântul liber” și visul tău de a deveni vedetă se realizează. Simt așteptate mai ales tinerele care au cel puțin 16 ani și sunt născute în august și septembrie. De ziua lor vor avea parte de un dar de neuitat - o poză color pe ultima pagină a ziarului. Tot ce tre- 

Mr buie să facă este să ia legătura cu fotoreporterul Traian Mânu, la sediul redacției - Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A (Cepromin, parter) - sau la telefonul 0720- 400448.
• D.N 7 - LEȘNIC - BURJUC - ZAM - SlNTUHALM - 

SIMERIA - SIMERIA VECHE
• D.J.687 - SÂNTUHALM - CRISTUR - HUNEDOARA;

• In municipiul Deva: Cafea Zarandului - D.N. 7 Izvor - 

Șoimuș - D.J.786

Hunedoara (M.T.) - în decurs de aproximativ o oră, joi spre vineri noaptea, au avut loc două accidente de circulație soldate cu mai mulți răniți.Conducătorul unui microbuz Iveco, Dumitru D„ de 42 de ani, din Satu Mare, în jurul orei 00:40, pe D.N.7, în localitatea Zam, datorită neatenției, a pierdut controlul volanului și a acroșat o autospecială cu remorcă, condusă regulamentar, din sens opus, de Viorin C;, de 38 de ani, din Timișoara. în urma acroșării,

Neatenția conducătorului auto a dus la pierderea controlului volanuluimicrobuzul a intrat pe rigola din dreapta drumului și s-a izbit frontal de un cap de pod, fiind răniți ușor 9 pasageri care se îndreptau spre Spania.
în jurul orei 01:30, pe același D.N.7, în afara localității Aurel Vlaicu, conducătorul unei autoutilitare Ford Tranzit, Vasile M., de 48 de ani, din comuna Domnești,

județul Ilfov, a surprins și accidentat grav pe Marcela I„ de 26 de ani, din Cugir, care a traversat șoseaua prin spatele unui autocamion, fără să se asigure.
Școli reparate pe bani europeni
■ Un număr de 17 
școli din județul Hune
doara vor beneficia de 
lucrări de construcții.

Raluca Iovescu_______________
raluca.icvescuginformmedia

Deva - Lucrările de instalații, reabilitări și refuncțio- nalizări ale spațiilor de învățământ, inclusiv reparații capitale, se vor derula prin intermediul Proiectului pentru Reabilitarea Școlilor. „în prezent avem în execuție trei școli”, precizează Mircea Boian, coordonatorul județean de proiect. „Sunt în .plină desfășurare lucrări de reparații capitale la Liceul Pe

dagogic „Sabin Drăgoi” din Deva, a fost ridicată o clădire nouă în incinta Școlii „Aurel Vlad” din Orăștie și o alta, pentru clasele I-IV, cu 5 săli de clasă, în incinta Colegiului Tehnic Agricol „Alexandru Borză” din Geoagiu. Lucrările la aceste obiective se vor finaliza până în luna octombrie”.
Reparații în ValeAu mai fost demarate lucrări de reparații capitale la Școala Nr. 2 din Petroșani și la Școala Generală Iscroni Aninoasa care au ca termen de finalizare luna august 2006. Proiectul de Reabilitare a Infrastructurii Școlare se desfășoară în perioada 2004-2009

și este cofinanțat prin împrumut de la Banca Europeană de Investiții, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și cu contribuția Guvernului României. Valoarea proiectului, pentru întreaga țară, este de 201 milioane de euro și are drept beneficiari 500.000 de elevi și profesori.

Unge școli vor fi reparate

Spațiu pentru 
CadastruDeva (M.S.) - Serviciul de Cadastru al Primăriei Deva este în pericol de a fi evacuat din spațiul pe care îl ocupă pe strada Barițiu, din cauză că proprietarul imobilului a acționat instituția în justiție, a declarat primarul Mircia Muntean. Primarul le-a cerut consilierilor locali să urgenteze negocierile începute în vederea achiziționării imobilului, mai ales că acesta se înscrie pe o suprafață de 5000 mp. Spațiul a fost oferit pentru vânzare, la un preț de 14,7 miliarde lei.

S-a suplimentat Euro 200
Deva (R.I.) - Numărul total al elevilor și studenților incluși în programul EURO 200 din acest an a ajuns la 27.570, după ce lista beneficiarilor a fost suplimentată cu un număr de 2570 elevi și studenți, ca urmare a deblocării fondurilor bugetare. Inițial, în Hunedoara au fost acceptate 244 de dosare de cerere, ulterior acestora li s- au adăugat alți 19 beneficiari. Dintre solicitanții eligibili, nouă sunt studenți la Universitatea Petroșani, restul încadrându-se în învățământul preuniversitar. Astfel, după noile reglementări, ter

menul limită pentru achiziționarea calculatoarelor este data de 5 septembrie 2005. Noul calendar prevede că atât depunerea copiilor de pe facturile și procesele-verbale de predare-primire de către beneficiari, cât și depunerea de către agenții economici a actelor spre decontare se vor face până la data de 12 septembrie a.c. Decontarea către agenții economici se va face până la data de 4 octombrie 2005. Venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar a crescut la 506.250 lei.
LUNICeea ce n-a văzut neam de Miorița e pe cale să se-ntâmple pe meleaguri hunedorene. Cică, prin mult trâmbițatul program SA- PARD, ciobanii își vor putea electrifica gardurile stânilor. în felul acesta baciul hunedo- rean va sta liniștit, ne- maifiind obligat să alerge toată ziua după oițe năzdrăvane. Cei care vor avea de suferit vor fi câinii. Care se vor vedea obligați să intre în șomaj și să se transforme în... mai- danezi.

Pe când GPS?!

I1U ne place! Munți de moloz și mizerie zac de mai mult timp în fața unei clădiri situate pe strada Mărăști din Deva.
(Foto: Traian Mânu)

MARȚIîn a doua zi a săptămânii hunedorenii află că s-a dat liber la muncă... în țara vecină, Ungaria. Astfel, mii de șomeri autohtoni aflați în căutarea unui loc de muncă, au „șansa” să lucreze ca sclavii pe plantații prin Ungaria. Pentru simplul motiv că pe-aici pe la noi prin județul Hunedoara investitorii ăia strategici sunt văzuți numai de oficialități. Cât despre statutul de zonă defavorizată, acesta a fost bun doar pentru neaoșii noștri.

MIERCURIAflând că s-a deschis sezonul la rețete compensate, pensionarii au luat cu asalt farmaciile. Agitând, ca pe niște baionete, rețetele de luna trecută, bătrânii (de care statul nu reușește nicidecum să scape) au avut parte numai de surprize. întâi au aflat că se dau... dar nimeni nu știa unde. Apoi, când au aflat unde, nu reușeau să înțeleagă ce. între timp, s-a numit un nou director la CSAJ. Problema e că săracii bătrâni nu prea mai au timp!

JOIVrei să asiști la o partidă de sex în bazin? Vino la ștrandul de- vean! Aici, (când e soare) paznicii se fac că plouă, iar oamenii cu deviații sexuale își satisfac, la propriu, pohta ce-au pohtit-o. Așa vom avea o generație tânără care își va face educația sexuală în bazin, de să crape occidentalii de ciudă nu alta. Vom reuși să deținem recorduri în privința tinerelor care vor deveni mame, în timp ce capitalistele de vârsta lor se joacă cu păpușile.

VINERIPe vremea „împușcatului” se spunea că plăcerea minerului, era să se uite la stele. Ei bine, pe vremea „marineru- lui”, ortacii din Vale sunt disperați să privească în sex-shopul din urbe. Printre produsele cu cea mai mare trecere sunt... chiloții comestibili. Adică, ceva care să țină de... foame. Parcă-1 și văd pe ditamai minerul venind acasă, grăbit să servească o pereche de chiloței ci| gust de pizza. Să spe| răm că nu va nimeri un produs expirat!

Coadă cu bonus calmante Topless la ștrand Minerii care n-au... au!
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7®) Ceasul 
deșteptător. Emisiune 
interactivă de divertis
ment și informații

820 Teleshopping - 
830 Desene animate: 
0 Clubul Disney

930 Mic, da* voinic 

10®) Ora
poveștilor 

11:00 Armonii 
îh natură 

1130 Miss World
România 

12®) Marcă 
înregistrată 

12:50 Orizont 2007 
14:00 Jurnalul TVR. Meteo.

Sport 
14:15 Parteneri 

de weekend 

15:00 Ochiul 
magic 

16:00 Burlacii 
17:00 Dincolo de hartă 
1730 Spectacolul lumii 

...văzut de loan Grig- 

orescu
18:00 Teleenddopedia 
19:00 Jurnalul TVR. Meteo.

Sport

2tt00 Neveste disperate (se- 

0 rial, Statele Unite ale 
Americii, 2004). Cu: Teri 
Hatcher, Marcia Cross, 
James Denton, Eva Lon
goria, Felicity Huffman. 
Regia: John David 
Coles, Fred Gerber 

David
22®) Profesioniștii 
23®) Jurnalul TVR. Meteo.

Sport
23:15 O vedetă populară 

045 Raidul (thriller, Statele 

ra Unite ale Americii, 
1996). Cu: Tobey 
Maguire, Amy Hath
away, Wilson Cruz, 
Benicio Del Toro. Regia 

Quinton Peeples. 
Intr-un motel ieftin, 

din apropierea unui 
orășel, JT, fiul propri
etarului, se plictisește. 
Apariția unei femei mis
terioase îmbrăcate în 

negru trezește interesul 
tânărului

2:20 Jurnalul TVR

630 Victimă periculoasă 

0 (reluare)
830 Tazmania. Episodul 17 
9®) Desene animate: Poke- 
EJ mon, episoadele 75, 76 

10:00 Jack, agent secret,

S episodul 16. Cu: Bruce 
Campbell, Angela Marie 

Dotchin, Stuart Devenie, 
Stephen Papps

1030 Cleopatra 2525 

1130 Icstrim tivi 
12:00 Promotor 
12:50 Știrile ProTv 
13:00 Iubire In lumina 

0 reflectoarelor. Cu: Teri
Polo, David Sutcliffe, 
Rhea Seehom 

13:30 Născut DJ. Cu: Dan 

0 Cortese, Bianca Kajlich 
14:00 O pacoste de comoară 

H (comedie, SUA, 1994).
Cu: Billy Crystal, Daniel 
Stem, Jon Lovitz 

16:45 Cu mâinile curate 

0 (dramă, România, 
1972). Cu: liarion Cio- 
banu, George Constan
tin, Gheorghe Dinică 

18:55 Știrile Sportive 

19:00 Știrile ProTv. Sport

2030 Aventură de vineri 
0 seara (thriller,

Canada/Statele 

Unite ale Americii, 
2000). Cu: Casper Van 
Dien, Danielle Brett, 
Joseph Griffin. După o 
ceartă violentă cu pri
etenul ei Bo, Sonia 
Walker părăsește 
colegiul, fiind salvată de 
frumușelul Jim, un stu
dent care, în momentul 
când vede că tânăra 

este agresată intervine 
2230 Regele

SKung Fu
(acțiune, Hong-Kong, 
1982). Cu: Biao Yuen, 
Ching-Ying Lam, Sam- 
mo Hung Kam-Bo, 
Frankie Chan

1.-00 Aventură de
13 vineri seara (thriller, Ca

nada/Statele Unite ale 

Americii, 2000). Cu: 
Casper Van Dien, 
Danielle Brett, Joseph 
Griffin.

6:00 Agenția de detectivi
Q (polițist, SUA 1984).

Cu: ioni Anderson, 

Lynda Carter, Eileen, 
Heckart, Walter 
Olkewicz, Leo Rossi. 
Carole Stanwyck și Syd
ney Kovyck nu au nimic 
în comun, sunt diferite 

precum ziua și noaptea. 
Carol a făcut parte din 
cercurile de elite ale cla
sei sociale, și-a pierdut 

averea
730 Gillette World Sport 

8:00 Jetix. Jim Button.
Prințesa Sissi 

10:00 Casa de piatră 
1030 Roata de rezervă 
11:00 Nava spațială Odyssey.

0 Cu: Peter Weller
12:00 Explorări 
12:30 Comedia animalelor 

13:00 Știri 
13:15 Familia Robinson din

Q Beverly Hills 
15®) In numele dragostei

H (dragoste, India, 1994). 
18:30 Săptămâna financiară 
19®) Observator cu Gabriela 

Vrânceanu Firea

2030 Miss Divizia Se»
2330 Aproape celebri (corne
li die, Statele Unite ale 

Americii, 2001). Cu: 
Kate Hudson, Billy 

Crudup, Patrick Fugit, 
Frances McDormand. La 
numai 15 ani, William 

Miller reușește sa obți
nă de la Rolling Stone 
comanda unui articol 
despre Stillwater, o for
mație rock in plina 

ascensiune. Mai mult, 
reușește sa se smulgă 
de sub aripa extrem de 
protectoare a mamei lui 
si sa plece in turneu cu 
formația, cu o gașca 
vesela de fete si cu 

speranța ca va scrie 
reportajul vieții lui 

130 Cocurs
interactiv

230 Observator 
330 Roata de rezervă 

(reluare) 
4®) Nava 

spațială

6:00 Vila trandaf or

{3 (dramă. Belgia, 2002). 
Cu: Julie Delpy, Shirley 

Henderson, Harriet Wal
ter, Timothy West, Jan 
Dedier. Regia: Frank 

Vam Passel
7:55 Cursă : ) soare

0 (dramă, SUA 1996). Cu: 
Halle Berry, Casey 
Affleck, Jim Belushi

930 Locuri 1h inimă (dramă, 
0 SUA 1984). Cu: Ed Har

ris, Sally Field, John 
Malkovich

11:25 Marea aventură a Por-
0 ușorului (animație, 

SUA 2003)
12:40 Casa din Umbria

0 (dramă, Mare Britanie, 
2003). Cu: Ronnie Bark
er, Chris Cooper

1420 Camerista (comedie,

0 SUA 2002. Regia:
Wayne Wang

16®) Urmează la HBO 
16:05 Stăpânul inelelor - cele 

13 două turnuri (fantastic, 
SUA 2002)

19:00 Cursa de karting (co- 
(3 medie, Canada, 2003)

2030 Urmează la HBO 
2035 îngerii lui Charlie: în 

0 goana mare (acțiune, 
SUA 2003). Cu: 
Cameron Diaz, Drew 
Barrymore, Lucy Liu, 
Crispin Glover, Bernie 
Mac, Justin Theroux. 
Regia: McG

2220 Talismanul viselor
0 (thriller, SUA 2003). Cu: 

Morgan Freeman, 
Thomas Jane, Damian 

Lewis, Tom Sizemore, 
Jason Lee, Timothy 

Oplyphant. Regia: 
Lawrence Kasdan 

030 Urmează la HBO 
035 Normal (dramă, Statele 

0 Unite ale Americii, 
2003). Cu: Jessica 
Lange, Tom Wilkinson, 
Hayden Panettiere, 
Clancy Brown, Joseph 
Sikora, Richard Bull. 
Regia: Jane Anderson 

230 Gigli (comedie. Statele 

1J Unite ale Ameridi,
2003)

04:40 Pasiuni (r) 0530 Expres 

TV 06:00 Sabrina (r) 0630 Jur
nalul TVR (r) 07:00 Pescar hoi
nar (r) 0730 Top sport. Cultur
ism și Fitness 08®) Teleshop
ping 0830 Universul cunoaște 
rii 09:00 Enigme în Carpați (r) 
0930 Arca lui Noe 10®) Na
tură și aventură 1030 Oala sub 
presiune 12:00 Televiziunea, 
dragostea mea 13:00 Agenția 
de plasare 14:00 Aventuri se
crete (s) 1430 Fascinația mod
ei 15'00 Centrul de frumusețe 

(s) 16:45 TVR 2 - Recrează 
lumea ta! 17:00 Miracole (s) 
(AP) 18:00 Fotbal: FC Vaslui - 
Rapid. Meci din Divizia A. 
Transmisiune directă 20:00 
Miss Plaja 2100 Atletism: Cam
pionatul Mondial de la Helsin
ki. Transmisiune directă 22:00 
Jurnalul TVR 22:15 Angel Falls 

(s) 23:15 Imperiul Augustus 
(dramă, Italia, 2003) 00:50 
Nemuritoarea (serial) 01:40 

Muzica la maxim 0240 Centrul 
de frumusețe (reluare)

11:30 Descoperă România (r) 
11:55 Teleshopping 12:10 Mis
terele planetei albastre (r) 13®) 
Teleshopping 13:15 Surorile (r) 
1400 Un tramvai numit dorin
ță (r) 1600 Cheers (s) 1700 
Hamlet (dramă, SUA 1996). Pri
ma parte 19:00 Telefonul de la 

miezul nopții 2000 Mitică Po
pescu (România, 1984) 22:00 
Profiler: Psihologia crimei (s) 
2300 Clanul Soprano (s) 00:15 
Cheers (r)

14:00 Delta 1430 PoliTour 

(magazin) 15:00 Secolul nostru 
(d) 15:30 Festivalul de la 

Kapoks 1605 Telesport: CM de 
Atletism 16:40 Leonardo 3 

1735 Prânz în aer liber (Franța) 
19:10 Cinecitta 13 2000 Lux- 
or-show 2030 Jurnal, sport, 
meteo 2105 Loto 21:15 Jack și 
Bobby (SUA) 22:05 Party-Tură 
2300 Știrile serii 23:15 Poves
tea unui polițist (Franța/ltalia, 
1975). Cu: Alain Delon, Jean- 
Louis Trintignant, Renato Sal
vatori 0105 Telesport

0800 Sheena (s) 0900 Conan 
aventurierul (s) 09:55 ANDO- 
grafia zilei 10.00 Desene ani
mate 10:30 Sport, dietă și o 
vedetă 11.00 Motor 1130 Vi
teză maximă 12:00 Sărit de pe 
fix (s) 1230 Ce vor fetele? (r) 
14:00 Lista diavolului (dramă, 
SUA, 1998) 15:50 Viața lui 
Natalie Wood (dramă, SUA, 
2004). Prima parte 17:30 Viață 
de vedetă (d) 18:00 Focus 
19:00 Special (d) 20:00 Guin
ness 21:00 Poliția în acțiune 

22:00 Febra de sâmbătă seara 
(comedie, SUA, 1977) 00:00 
Tentații (dramă, SUA) 02:30 
Focus (r) 0330 Guinness

05.-00 îndoiala (s) 05:45 Poveș- 

tiri adevărate (r) 06:15 Luna (s, 
r) 07:00 Jesus (s, r) 08:15 
Culoarea păcatului (s, r) 09:15 

Uzurpatoarea (s) 11:15 Ama
zoana. Cu: Sergio Goyri, Karime 
Lozano, Eric del Castillo, Otto 
Sirgo, Ludwika Paleta, Rober
to Ballesteros (s) 13:15 Valenti
na, grăsuța mea frumoasă 
14:15 Fetele Gilmore (s) 1530
Sărmana Maria (s) 17:30 
Poveștiri adevărate 18:05 Vre
mea de acasă 18:10 Pariul
iubirii 20:00 Numai iubirea 
21:00 Ciocolată cu piper 23:00 

Culoarea păcatului (s) 00:00 
Fetele Gilmore (s, r)

04:30 Fotbal: FC Național - 
FCM Bacău (r) 06:00 Detectivi 
în paradis (r) 07®) Teleshop
ping 07:45 Programul de știri 
N24 10:00 Martin Mystery 
10:30 Insula copiilor 1130 Ra
ven (s) 12:00 Peripeții de va
canță (s) 13®) O vară pe vapor 
(dramă, coproducție, 2000) 
15®) Campioana (dramă, Ca
nada, 1986) 17®) Sare și piper 
cu Stela și Arșinel 1830 24 de 

Ore Național TV 19:10 Sport 
Național TV 19:45 Țara Iu' Pa
pură Vouă (emisiune de diver
tisment, 2004) 20:00 Teren 

alunecos (acțiune, Canada-An- 
glia-Luxemburg, 1996). 00:00 
Justine (r)

07:00 Matineu TV2 1130 
Lumea sălbatică 12:25 Sfatul 
casei 13:00 TotalCar 13:30 

Trăiește-ți viața încă o dată! 
1425 Pacific Palisades 15:25 

Karen Sisco 16:25 Vrăjitoare 
fermecătoare 17:25 Stargate 
18:25 Comisarul Rex 19:30 

Știri, meteo 20:00 Magellan. 
Călătorie științifică în jurul 
Pământului 20:30 Activity 
show, cu Szulăk Andrea 21:10 

Beethoven 3 (comedie, SUA, 
2000). 23:00 Dorință de 
răzbunare (acțiune, SUA 1974). 
00:50 Dă-i cacao! (comedie, 
SUA/Canada, 1990) 0245 Cor
puri scumpe

07:00 înconjurai lumii (d) 08:00 

Calendar ecumenic 08:30 
Teleshopping 09®) Marș forțat
(r) 10:00 La limită 1030 Vis de 
vacanță (r) 11:00 Charlie La
wrence, un haios pe dos (r) 
1130 Jet set - best of 12:00 Fan 
X 13:15 Fashion (r) 13:45 High
life (r) 1430 Pasul Fortunei (r) 
16:00 Judecata (thriller, Cana
da, 2001) 18:00 Briefing: Știrile 

săptămânii cu Adriana Muraru 
19®) Știri 19:15 Vizuina leului
(s) 20:00 Merită să lupți (SUA,
1999) 22:00 Lupta pentru 
onoare (dramă de război, SUA,
2000) . 00.00 Știri 00:15 Escadri
la albă (d) 01:15 Lupta pentru 
onoare (r)

1230 David Copperfield (dra
mă, SUA, 2000). Prima parte 
14:00 Providence (s) 1445 

Bunicul excentric (dramă, SUA 
2005) 1630 Pe urmele lui Buck 

McHenry (dramă, Canada, 
2000) 18:15 David Copperfield 

(dramă, SUA, 2000). Prima 

parte 20:00 Providence (s) 
21 ®) Localul lui Ruby (dramă, 
SUA, 2001). Angela Bassett și 
Kevin Anderson sunt protago
niștii acestei povești fierbinți 
2245 Lege și ordine (s) 2345 
Arthur Hailey: Detectivul (SUA 

2005). Prima parte 01:30 3 
A.M. (polițist, SUA 2001) 03:15 
Lege și ordine: Intenții criminale

1645 Filiere 17:00 Realitate? 
de la 17:00 17:15 Omul și 
cartea 18:00 Realitatea de 18
18:00 cu Sanda Nicola 183G. 
No comment 18:45 Filiere 19®: 
Realitatea de la 19:00 cu San
da Nicola 19:40 Realitatea 
Media -20:00 Realitatea de /.“„ 
20:00 cu Sanda Nicola 2'
O tură de aventură (r) 21:06 

Realitatea de la 21:00 cu San
da Nicola 22:00 Realitatea dc 
la 22:00 cu Sanda Nicola 22:1a 
Parfum de glorie 23:00 Reali 
tatea de la 23:00 cu Sande, 
Nicola 23:15 Un m3 de cultură 

00:00 Realitatea de la 00:0C 

00:45 No comment

EUROSPORT
09:30 Sporturi extreme: Mag 
azinul YOZ (r) 10:00 Atletism. 
CaM, la Helsinki (live) 14:30 

Volei pe plajă: Circuitul Mon
dial, în Austria. Turneul feminin 
(live) 15:30 Ciclism: Circuitul 
Profesionist - Circuitul Enecc. 
Etapa a treia 16:45 Atletism: 
CM, la Helsinki (r) 18:0® 
Atletism: CM, la Helsinki (livșj 

22:30 Omnisport: WATTS (r) 
23:00 Tenis: Circuitul feminin 
Sony Eriksson - turneul de I® 
San Diego, SUA. Semifinale 

(live) 0030 Raliuri: CM - Rali
ul Finlandei. Ziua a doua 01:0G 

Sporturi extreme: Magazinul 
YOZ 01:30 Sporturi de contact- 
Fight Club K1

TV SPORT
10:45 Teleshopping 11:00 Fot
bal Cupa Intertoto: St. Etienne 

- CFR Cluj 13:00 Box prof<= 

sionist Christy Martin vs. Luc 
Rijker 1430 Campionatul Ger
man de Turisme, Calificări (live; 
16:00 Motocidism extrem: 
Ridică-mă la cer! 16:30 Rode:: 
18:30 Știrile TV Sport 19:03 
Rugby Tri Nations 2005: Africa 
de Sud - Noua Zeelandă 21®): 
Jocuri de vacanță 23:00 Fiarele 

nopții: K1 - Best of Ray Șefe 

00:00 Știrile TV Sport 00:30 
Poker 0130 Motocidism ex
trem: Ridică-mă la cer! 02:00 
Rugby Tri Nations 2005: Africa 

de Sud - Noua Zeelandă

7:00 Universul credinței 
830 Desene animate Clubul 
l-l Disney

930 Cutia 

0 fantastică
10®) Profesioniștii (r)
11.00 Stele... de dna stele (r) 

Prezintă: Laura Mihăluș 

și Cosmin Cemat Per
sonalități ale marelui și 
micului ecran poposesc 
în studio pentru a fi 
alături de fani și a vorbi 
despre carieră.

12®) Viața satului
14.-00  Jurnal TVR

Sport Meteo 
14:15 Dănutz s.r.1. Cu Dan

Bitman. .Patronul" Dan 

Bitman alege prin con 

curs VIP-uri pentru a 
putea vinde cele mai 
bune momente 

artistice!
1600 Vedete populare In 

vacanță
17.00 Tezau- ikforic 
18:50 Tragerile loto 6-49 și 

Noroc
19®) Jurnalul TVR Sport

Meteo

2000 Minutul 91 Cu Vlad 
Enăchescu

20:15 Fotbal: Poli Tmișoara - 
M lap (live)

2300 Jurnalul TVR Sport 

Meteo
23:15 Garantat 100% (relu

are) Invitat Andrei 
Șerban

0:15 Cochetând cu dezastrul 
0 (comedie, Statele Unite 

ale Ameridi, 1996) Cu: 

Ben Stiller, Patricia 

Arquette, Tâa Leoni, 
Alan Alda, Mary Tyler 

Moore. Mel Coplin (Ben 
Stiller) ține cu tot 
dinadinsul să afle ceva. 
Deși are în Nancy (Patri
cia Arquette) o soție 

iubitoare, care i-a dăruit 
de curând un băiețel. 
Mei simte că îi lipsește 

ceva în viață.

1:15 JumaU TVR (r)
255 Raidul (dramă. Statele 
0 Unite ale Americii, 

1996, r)
430 Garantat 100%

630 Cu mâinile curate 

(3 (acțiune, România,
1972, r) 

830 Desene animate: Taz- 

13 mania
900 Pokemon 

10®) Monty cel viteaz (aven 

q turi. Germania, 1998) 
Cu: Josef Ostendorf, 
Beverly D'Angelo, Lau

ren Hutton.
12:00 Parte de carte Realiza

tor Cristian Tabără
12:50 Știrile PRO IV 
13:00 Bucătăria lui Radu

Emisune pentru 
pasionații de gas
tronomie, dar și de 

descoperi turistice 
1330 5 frați Julea Emisiune 

de divertisment 
1400 Născut DJ Cu: Dan 

g Cortese, Bianca Kajlich,
Carl Anthony Payne, 
Tammy Townsend 

1430 Zâmbete Intr-o pastilă
15.-00  Prințul vagabonzilor 

0 (dramă, SUA 1999) 
1730 Vrei Teo, ai Teol 
18:55 Știrile sportive 
1900 Știrile PRO TV Vremea

20:15 Piersica magică (corne
li die, Statele Unite ale 

Ameridi, 2003) 
Cu: Joyce Thi Brew, 
Jones Chan, Wallace 
Cho, Karena Davis. 
După ce ani la rândul a 
învățat toate secretele 
artelor marțiale, 
Călugărul Art Chew 

este trimis în America, 
în prima sa misiune de 
maximă responsabili
tate: recuperarea unei 
piersici care a fost 
păstrată încă din vre
murile antice 

22:15 Bune, dar nebunei Cu 

Cristina Cioran, Andreea 
Andrei, Adriana Nicolae 
și Ana-Maria Gheorghe 

23:1 STn casa ■jlturilor 

g (acțiune, SUA 1984) '
1:15 Pierisca magică (corne
li die, Statele Unite ale 

Ameridi, 2003, r)
3:15 Monty cel viteaz 

0 (aventuri, Germania, 
1998, r)

700 Concurs interactiv 
8:00 Program de desene 

animate 
1030 Familia
0 Robinson din Beveriy 

HiHs (aventuri, SUA 
1998, r)

1230 Comedia animalelor 
1300 Știri 
13:15 întâmplări hazlii 

1400 Operațiunea Dumbo 

0 (comedie, SUA 1995)
Cu: Danny Glover, Ray 

Liotta, Denis Leary, 
Corin Nemec, Dinh 
Thien Le. In timpul 

războiului din Vietnam, 
trupele americane, 
staționate într-un mic 
sat de unde spionează 
toate mișcările inamicu
lui, au de îndeplinit o 

misiune strict secretă, 
urgentă și de proporții 
uriașei

1600 Duminica in familie Pri

ma parte
1840 7 zile Cu:

Vald Petreanu
1900 Observator Cu Gabriela 

Vrânceanu Firea

2000 Sport Meteo
20:15 Duminica In familie

Ultima parte 

2230 Observator 
2330 Recursul 

etapei Cu Ovidiu 
loanițoaia 

1133 Străludre (comedie,
Statele Unite ale 
Americii, 1997) Cu: Park 
Overall, Veronica 

Cartwright Jamie 
Kennedy, Don Harvey, 
Freddie Prinze Jr., Sheila 
Tousey. Filmul e o 

comedie năucitoare 

despre dragoste, priete
nie și inimi naive. Mel
ba MaytPark Overall) 
locuiește cu soțul ei 
Flint(Don Harvey) în 
plictisitorul Victorville, 
oraș califomian prăfuit 
și neofertant. Dar Melba 
știe să culeagă frumosul 
din noroaie și pare feric
ită, până când tși 
găsește soțul In pat cu 
buna ei prietenă.

HE
6:00 Anita și eu (Comedie, 

(3 Marea Britanie, 2002) 
Cu: Kabir Bedi

730 Dragoste de mamă 

0 (Comedie, SUA 2002) 
Cu: Sigourney Weaver 

8:50 Adio, dar rămân cu tine 

0 (Comedie, SUA 2004) 
1030 Urmează la HBO 
1035 Familia Thomberry în 

o Africa (Animație, SUA 
'' 2002)

1200 Dragoste nebună
0 (Comedie, SUA 2003) 

13:35 Evelyn (Dramă, Irlanda, 
’ 02002) 

[ 15:10 Joey Ep. 12 - Joey și

0 intriga 
1535 Joey Ep. 13 - Joey și

gtestul
16:bo Tad și sapă (Aventuri, 

0SUA 2003) Cu: Sigour
ney Weaver, Jon Voight 
Shia LaBeouf, Patricia 

Arquette
17:55 Urmează la HBO 
1800 Scor final (Thriller, SUA 

g2001) Cu: Robert De 

Niro, Edward Norton, 
Marion Brando, Angela 

Basseri, Gary Farmer

20:00 Zâmbet de Mona Lisa
0 (Comedie, Statele Unite 

ale Americii, 2003) Cu: 
Julia Roberts, Kirsten 
Dunst Julia Stiles, Mag
gie Gyllenhaal, Dominic 

West

21:55 Urmează la HBO 
2250 Amețit de dragoste

0 (Dramă, Statele Unite 
ale Americii, 2002) Cu: 
Adam Sandler, Emily 

Watson, Philip Seymour 
Hoffman, Luis Guzmân. 
Barry, mic patron, își 
întâlnește iubirea vieții 
întruchipată de Lena,o 

misterioasă cântăreață 
de orgă. Neobișnuita lor 
poveste de dragoste tre
buie să obțină și girai 
celor șapte surori ale o- 
rnului nostru de afaceri. 

2335 Carnivale Ep. 24 - Noul
O Canaan

030 Viziune mortală
0 (Thriller, Taiwan, 2002) 

Cu: David Morse, Tony 

Leung Ka Fai

07:00 Miracole (s, r) 08:30 

Medalion folcloric 09®) Ferma 
10:00 Pescar hoinar 1030 
împreună pentru natură 11®) 

H... ora Prichindeilor 12:00 

Două roți 12:30 Magazin, IT 

13:00 Atenție, se cântă! 14®) 

Casa mea 14:25 Poftă bună! 
(d) 15:00 Secrete regale (d) 
1530 Andromeda (s) 16:30 

Natură și aventură (d) 17:00 

Amy (s) 18:00 Farmece (s) 
19®) Averi fabuloase (d) 1930 

TVR 2 recreează lumea tal 
19:40 Atletism: Campionatele 

Mondiale de la Helsinki (live) 
22®) Jurnalul TVR Sport Meteo 

22:15 Lege și online (s) 23:15 

Anotimpul crimelor (thriller, 
SUA, 1985) Cu: Kurt Russell, 
Măriei Hemingway, Richard Jor
dan, Richard Masu 01:05 

Agenția de plasare (r) 02:00 

Andromeda (s, r) 02:50 Fasci
nația modei (r) 03:15 Imperiul: 
Augustus dramă, coproducție, 
2003, reluare)

1400 Mitică Popescu (comedie 
neagră, România, 1984, r) 
16:00 Verdict: Crimă (s) 17®) 
Prizonierei din Zenda (comedie, 
SUA 1979) 19:00 Telefonul de 

la miezul nopții (s) 20®) Arma 

cea nouă (comedie neagră, 
SUA 1992) 22:15 Profiler: Psi
hologia crimei (s) 23:15 Clanul 
Soprano (s) 0030 Coșmar pe 

strada Ulmilor Răzbunarea lui 
Freddy (horror, SUA 1984) Cu: 
Mark Patton

13:05 Piața centrală 14®) Din
colo de hotare 14:50 Dispăruți 
de-acasă 15:10 Emisiune reli
gioasă evanghelică 1540 Tele
sport 1635 Telesport: CM de 
Atletism 17:15 lisus din Nazaret 
4 (Statele Unite ale Americii) 
19®) Cinecitta 14 20®) Știri, 
meteo, sport 20:25 Fraierul 
(SUA) 22®) Friderikusz - Lib
ertatea cuvântului 23:10 Știrile 

serii 23:15 Telesport: CM de 
Atletism 00:45 Lumea lui 
Wayne (comedie, SUA 1992). 
Cu: Mike Myers, Dana Carvey, 
Rob Lowe, fia Carrere

5"~ t, if J 

10:30 Filmul & Televiziunea 

11®) Casa noastră 11:30 Te
leshopping 12®) Sărit de pe 
fix (s) 12:30 Academia
mămicilor 13:00 Pet Show 

1330 Levintza prezintă 14®) 

Vino, mamă să mă vezi! 15®) 
Totul pentru tine (r) 17:00 The 
Flavours - 3 bucătari 17:30 

Viață de vedetă (d) 18®) Focus 
Primele știri ale serii! 18:30 

Capital TV 19:00 Documentar 

20®) Guinness - Lumea recor
durilor 21:00 Eurotombola 

23:15 Dragoste la Rio (come
die romantică, Statele Unite ale 
Americii, 1984) 01:30 Docu- 
menatar 0230 Guinness

07:45 Programul de știri N24 

09:00 Teleshopping 10:00 

Desene animate 10:30 Insula 
copiilor (f) 1130 Agenția de 

turism 12:00 Autoshow 1230 
Sare și piper cu Stela și Arșinel 
1400 Albumul național 16®) 

Asul din mânecă 18®) Fotbal: 
Oțelul Galați - Dinamo (live) 
Repriza I 18:45 24 de ore 
Național TV 19:00 Fotbal: 
Oțelul Galați - Dinamo (live) 
Repriza a ll-a 19.45 Țara Iu' 
Papură Vouă 20:00 Sub 

acoperire (dramă, Australia, 
1997) 22:00 Scandalul Charles 

Millar 00:00 Sub acoperire 
(dramă, Australia, 1997, r) 
01:45 Scandalul Charles Millar

07:15 Mecanică distractivă (d. 
a.) 07:45 Matineu TV2 11:00 
Pas cu pas (comedie, SUA) 
11:30 Colegi de cameră zăpă
ciți (s) 12®) Bucătăria lui Stahl 
1235 Conan (s) 13:25 Knight 
Rider Team (s) 1425 Sliders (s) 
1525 Noile aventuri ale lui Flip
per (s) 16:30 Pacific Blue (s) 
1730 Walker (s) 18:30 JA.G. 
(s) 1930 Știri 20:00 Jurnal 
21®) Polițist în Beveriy Hills 2 
(acțiune-comedie, SUA 1987) 
23:10 Vacanță nebună (come
die, Statele Unite ale Americii, 
1985). Cu: John Candy, Bob 
Wells, Karen Austin, Kerri 
Green, Joey Lawrence 00:50 
Portretul unei femei

0730 Club 700 Emisiune reli
gioasă 08:15 Culoarea păcatu
lui (s, r) 09:15 Uzurpatoarea (s) 
11:15 Amazoana (s) 13:15 

Valentina, grăsuța mea fru
moasă (s) 14:15 Fetele Gilmore 

(s) 15:15 Muzica de Acasă 

15:30 Sărmana Maria (s) 1730 
Poveștiri adevărate 18:05 Vre
mea de Acasă 18:10 Pariul 
iubirii (s) 20:00 Numai iubirea 

Telenovela din spatele telen- 
ovelei 21:00 Să uiți Parisul 
(comedie romantică, SUA, 
1995) 23®) Culoare păcatului 
(s) 00:00 Fetele Gilmore (s) 
01:00 Poveștiri adevărate (r) 
0130 Numai iubirea

1130 Jet Set 12®) Top Fan X 
13:00 Un nou început 13:30 

Emisiune religioasă 14®) Fan 
X (r) 15:00 Briefing (d, r) 16:00 

Lumea în 10.000 de minute. Cu 
Simona Vărzaru 17:00 Prin 
cenușa imperiului (dramă, 
România, 1976, r) 19®) Știrile 
Naționale 19:15 Cascada fer
mecată (s) 20®) Economia în 

60 de minute 21:00 Fashion. 
Emisiune de modă 2130 High 

Life. Emisiune de divertisment 
Cu: Monica Sta 22:15 Show
biz 22:45 Vizuina leului (s, r) 
23:45 Știri 00:00 Familia Lo- 
wendal, portrete (I, II). Din lu
mea muzeelor. A fi roman. 
01:45 Chat TV. SMS-uri

10:45 Du-te spre lumină! (dra
mă, SUA 1988) 12:30 David 
Copperfield (dramă, SUA 1999) 
14:00 Providence (s) 14:45 
Mânzul (dramă, Statele Unite 
ale Americii, 2005) 1630 Du- 
te spre lumină! (dramă, SUA, 
1988, r) 18:15 David Copper- 
field (dramă, SUA, 1999, r) 
20:00 Providence (s) 21:00 
Dragoste și război (dragoste, 
SUA, 2001) 2245 Lege și 
ordine: Intenții criminale (s) 
23:45 Arthur Halley: Detectivul 
(dramă, Statele Unite ale Ame
ricii, 2005) 0130 Vulpea nea
gră: Prețul păcii (western, co- 
prod., 1993) Cu: Christopher 

Reeve, Tony Todd

I K ■>« ?

17:00 Realitatea de la 17:00 co
Simona Bălănescu 17:15 Unu 
la unu cu Sorin loniță și Victc. 
Nițelea 18:00 Realitatea de 1 
18:00 cu Simona Bălăne: 
1845 No Comment, Oameni: 
realității 18:50 Filiere 19:0C 
Realitatea de la 19:00 Cu San
da Nicola 19:45 No Comment. 
Oamenii realității 20:00 Reali
tatea de la 20:00 cu Sanda Ni
cola 20:15 Retrospectiva spor
tivă cu Bogdan Tudor 21:00 
Realitatea de la 21:00 cu San
da Nicola 21:45 No Comment, 
Filiere 22:00 Realitatea de la.. 
22:00 cu Sanda Nicola 22:15 
Parfum de glorie

EURO5PORT
09:30 Raliuri: CM - Raliul Fin
landei Ziua a doua (reluare) 
10:00 Volei pe plajă: Circuitul 
Mondial, în Austria Turneul 
feminin, finala (decalat) 103C 
Atletism CM, la Helsinki (relu
are) 11:30 Atletism: CM, la 
Helsinki (live) 1530 Ciclism: Cir
cuitul Profesionist 17:15 Sărit
uri cu schiurile: Marele Premiu 

de vara (live) 1830 Atletism: 
Campionatele Mondiale, la 
Helsinki, Finlanda (live) 21:45 

Sporturi de contact: Fight Club 
(reluare) 22:45 Sporturi cu 
motor: Weekendul sporturilor 
cu motor (reportaje) 23:15 

Curse de mașini 2330 Raliuri: 
CM (reportaje) 00:00 Tenis

TV SPORT
08:00 Fotbal Manchester TV 
11:00 Handbal UCL: Kometal - 
Hypo 12:30 Cupa Mondială db 

fotbal pe paljă 13:30 Campi
onatul Mondial de fotbal p<- 
plajă: „Copacabana a Rom. 
niei” 14:00 Fitness 14:30 Rally 

Magazin 15:00 Campionatul 
Mondial de turisme, la Nurbur- 
gring (live) 1630 Retrospectiva 
săptămânii 17:00 Super Cupa 
Angliei la fotbal: Chelsea - Arse
nal (live) 19:00 Box profesion
ist: Lorzii ringului 21:00 Stele 

verzi 23:00 Motoare, Motoare! 
00:30 Fierele nopții: Ernesfc 
Hoost, „Mister Perfect" cel uniri 
dintre cei mai mari campion KT 
din toate timpurilor.
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• Contribuția la sănătate. Lucrătorii aflați în străinătate care își păstrează domiciliul sau reședința în țară vor plăti de acum încolo contribuția pe perioada cât sunt plecați, cel puțin la nivelul de 6,5 la sută din salariul de bază minim brut pe țară. (C.P.)• Indemnizație. Până la sfârșitul semestrului I al anului 2005, Direcția de Muncă Solidaritate Socială și Familie Hunedoara a alocat 250.595,6 lei pentru indemnizațiile de hrană ale persoanelor infectate cu HIV - SIDA. De această sumă au beneficiat 198 de persoane. Astfel, adulții au primit 9 lei/zi și copiii 6,7 lei/zi). (IJ.)
Pizza congelată_________ _______________6,99 lei/380 g (Billa)

Fish Fingers 5,79 lei/500 g (Billa)

Legume pentru supă 2,59 lei/450 g (Billa)

Cașcaval afumat 5,99 lei/300 g (Billa)

Hering în ulei 3,09 lei/170 g (Billa)

Spată pentru friptură 13,29 lei/kg (Artima)

Crenvurști piept pui 11,99 lei/kg (Artima)

Unt de masă 2,79 lei/200 g (Artima)

Ulei de măsline 12,99 lei/1 litru (Artima)

Salatini 1,24 lei/400 g (Artima)

PClStC 1500 de persoane din Ihtiman, localitate situată în apropierea capitaleibulgare, Sofia, au fost evacuate din cauza inundațiilor care au afectat ieri țara.
(Foto: EPA)

Prețuri medii în piața
Morcovi 10000-15000 lei/legătura

Castraveți 20000 lei/kg

Porumb pentru fiert 4000 lei/bucata

Mere 10000 -15000 lei/kg

Portocale 40000 lei/kg

Banane 30000 lei/kg

Piersici 32000 lei/kg

Lămâi 45000 lei/kg

Struguri 52000 lei/kg

Lapte 25000 lei/2 litri

Brânză dulce 25000 lei/bucata

Telemea 120000 lei/kg

Ouă 4000 lei/bucata

Miere

----- --------- -------- ----

100000 lei/kg

. uuraui vataixm BNR - 6 8O|
1 dolar 2,7904 lei

1 euro 3,4508 lei

1 liră 4,9602 lei

100 forinți 1,4143 lei

Societatea • Preț Variație
închidere (lei/acț)(%)

1, St'PPETROM 0,4930 -0,2
2. SIF1 BANAT-CR1ȘAN/< 1,6000 -5,88
3. TIV 0,8850 -1,67
4. BRD 11,5000 -2,54
5. IMPACT 0,4690 -0,2
6. AZOMUREȘ 0,2500 -3,1
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,7700 -1,91
8. kompetrol 0,1030 +3

RAFINARE (RRQ
9. HABER oprit
10. BCCARPAT1CA 0,5200 -3,7
11. DECEBAL 0,0120 +4,35
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

£cCI de copii stau zilnic la coadă în Bagdad pentru un castron de mâncare. Vizibil jenați de situația în care se află, aceștia își acoperă fețele cu cas- troanele de aluminiu în care urmează să primească o porție de mâncare. Unul dintre locurile unde se oferă o masă caldă este Moscheea musulmană Sunni.
(Foto: EPA)
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Restituiri de teren si păduri■ Pnctii nrnnrititari vnr depune cererile de retroce- Cei care nu-i ajutate foștii în scopul protejării pre
■ Foștii proprietari vor 
intra în posesia tere
nurilor și a pădurilor 
dacă depun cereri.

depune cererile de retrocedare. „Foștii proprietari de terenuri de sub vii, pomi sau luciu de apă trebuie să se pună de acord cu persoanele care au investit în aceste
Cei care nu-i ajutăpe foștii proprietari cu informații, documente vor fi sancționați cu amenzi cuprinse între 50 și 300 milioane de lei. în plus, Codul Penal a fost modificat

în scopul protejării propri etății private, astfel încât tulburarea de posesie sau încălcarea dreptului de propri etate va fi pedepsită cu închisoare de la 1 la 7 ani.
Ina Jurcone__________________
lna.jurcone@lnformmedia.ro

Deva - După ce Guvernul a aprobat Regulamentul de aplicare a legislației din domeniul funciar, prefectul de Hunedoara și primarii din orașe și comune vor nominaliza membrii Comisiilor locale și județene pentru retrocedarea terenurilor agricole și a pădurilor. Până la 22 septembrie, foștii proprietari pot

terenuri”, a precizat ministrul de resort, Gheorghe Flutur.Regulamentul reduce toate termenele prevăzute pentru reconstituirea dreptului de proprietate. Astfel, dacă foștii proprietari de păduri sunt recunoscuți de foștii vecini funciari, aceștia vor fi puși în posesie în termen de 10 zile. CJ Hunedoara are obligația să soluționeze contestațiile în cel mult 30 de zile.
Servicii Internet la domiciliu
fii Posibilitățile de a 
beneficia de acest ser
viciu sunt relativ limi
tate în județ.

Clara Păs___________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Hunedorenii care doresc să-și conecteze computerele personale la Internet au de ales între oferta Rom- telecom și cea a așa-numitelor rețele de cartier, aparținând unor persoane fizice. în municipiul Deva însă acestor posibilități li se adaugă oferta companiei Astral. „Avem peste 200 de abonați care utilizează acest mod de comunicare și interacționare cu ceilalți. Aproximativ 20% din infrastructura municipiului

reședință de județ este pregătită pentru a furniza servicii de Internet și telefonie fixă prin rețeaua de fibră optică, iar pe rețeaua radio 3,5 GHz, Internetul este disponibil în proporție de
95%. în cazul nostru, clientul poate opta pentru Internet prin cablu, fibră optică, radio 3,5, cartele sau pachetul Astral TriPlay”, a declarat Liviu Ciurez, directorul Astral Deva.

IB IMĂI1ÎN1S IfS* H ’ ' BBIB I

Internetul a devenit cea mai facilă modalitate de comunicare

PĂREREA TA CONTEAZĂ: Cum suportați schimbările de climă?
jfjj Jis 'j VV J J J/lPz J J JJ J J j i * .t j j j 4 j J’ //j J •

Este neprielnică. Când e căldură foarte mare, când e ploaie prea multă. Nu știm de ce este așa schimbată clima asta, dar ne afectează sănătatea.
Mariș Maria, 
BIrcea Mare

Așa a fost tot timpul. Mai ales anul acesta. Numai inundații. Eu suport bine clima, am mai trăit așa ceva și în anii trecuți.
Anonim, 
Deva

Stau în Austria și sunt schimbări bruște de vreme. Dar, inundații ca pe aici, nu au existat. Ce să facem, ne adaptăm vremurilor. Ne învățăm să le suportăm.
Valentina Raica, 
Viena

Ziua Minerului
Petroșani (I.J.) - Pentru manifestările dedicate Zilei Minerului, Liga Sindicatelor a alocat 700 de milioane de lei, iar printre invitați se numără președintele României Traian Băsescu, primul- ministru Călin Popescu- Tăriceanu și mai mulți miniștri. „Vrem să schimbăm imaginea pe care o au minerii, cu bâtele, într una sănătoasă și cinstită. așa cum au fost cunoscuți minerii înainte de 1989”. afirmă președintele Ligii, Zoltan Lakatos. La sărbătoare mai sunt invitați Maria Giobanu, Veta Biriș, Mariana Anghel, formațiile 3 Sud Est, Body ani Soul, ș.a.

Nu am nici o părere bună despre vreme, sunt meteode- pendentă. S-au făcut defrișări, nebunii, acum suntem noi 1 obligați să suportăm consecințele.
Morar

Deva

a sta e natura Am Amai arin* «ti oclimă îi -4 J amin Cont * ■ rammilitar »iMă obtcum r ■ atunc
Dima, 
Deva

mailto:lna.jurcone@lnformmedia.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
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Cititorii Cuvântul liber:

la telefoanele: 0254/236896 fax:

VânzAri, cumpărări, închirieri

AICI POATE

(28147)

AGENȚIA IMOBILIARĂ 

PRIMA - INVEST

fAGENTTEWBrLMRĂ 
vânsrM cumpărări 

înch'rter-awbite, terenuri 
t CASĂ UE AMANET 

4ANȚOTĂȚI^NSÎGNAT!E

ftw S-tiu vi* Mufa K. U tvrte-?

Oameni bine informați! Ziarul familiei tale!

ii de apartamente noi: ANUNȚ

;ențla •imobiliară
• apartamente 

on minim • case
nlslon 0 • terenuri

• spații comerciale

EO INTERESATĂ SĂ ACHfi 
' BUȘTENI DE FAG

AGENȚIA IMOBILIARĂ 
MIMASON 

vă așteaptă în Deva la 
adresele: Aleea

Salcâmilor, bl. 31, ap.
31, parter, tel. 230324 flfrm 

și b-dul I. Maniu, bl. * ’ 
L2, parter, tel. 206003.

Deva, Cuza - Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
“Progresul*, etaj. 1, 

in spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0721/744514.
(28146)

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! (Mwai

Deva, str. M. Kogălmceanu. bl. F5, 
parter (colț cu BtLDecebal) 

Tel. 215800,2^5151, 
0722/297610,0745/630316

Deși agenția ALFA este la început, ea a reușit să se impună pe piața 
Imobiliară prin operativitate șl seriozitate în efectuarea tranzacțiilor.

Agenția imobiliară ALFA oferă, pe lângă gama variată de case, terenuri, 
garsoniere, apartamente, consiliere în alegerea celei mai optime soluții 
pentru cliențil săi.

Transportul este gratuit pentru cumpărători, aceștia putând vedea tot 
ce este mal nou pe piața Imobiliară.

Condiția socială nu este un impediment în alegerea dumneavoastră, noi 
oferim soluții pentru toată lumea.

o Comision 2% - vânzătorul
0% - cumpărătorul

• Ca o noutate agenția ALFA vă oferă:
• Proiectare în construcții
• Expertize tehnice în construcții
• Devize și evaluări
• Dlrigenție de șantier
• Responsabil cu protecția muncii 

PROFESIONIȘTI 100%
CĂUTAȚI-NE Șl VĂ VEȚI CONVINGE!
DEVA, Str. Ion Creangă, bl. 29, parter

Tel. 0254/218693, 0745/398767, 0727/897467

-------- -

FI RECLAMA

Agenția Imobiliară
Deva, I.L. Caragiale, nr.20 (In spate la U.M. Pompieri) 

<4 223400 
<4 0723/020207 
4 0740/914688

Casa Betania 
www.casabetania.rdsllnk.ro 
“... aproape de tine...” |
e-mail: casabetania@rdslink.ro ~

iprtnd cu luna septembrie 2005 vom derm 
contractările noilor apartamente 

lin' „Par Residence"- Deva, Aleea patriei 

I numârul celor înscriși depășește numărul 
-itelor, alegerea apartamentelor și semnai 

ir b or se va face în ordinea achitării avai 
da minim 10.000 euro/apartament

-

CUMPĂRĂRIÎNCHIRIERI

AGENȚIE IMOBILIARA

Agenția imobiliară

NORAFIESTA

AGENȚIA 

IMOBILIARĂ

SC. IMOB INVESTMENTS S.R.L.
DEVA. CLĂDIREA IPH - PARTER, CAMERA 5 

tel. 229977; 0722/229977.

Numărul face totul!

DEVA, bdul Decebal. bl. 22, parter. 
Tel. 0720/396.072.

Zilnic: 9-20. sâmbăta: 9-13. duminica închis.

LIDER IMOBILIAR 
ATESTAT SI LICENȚIAT

efectuează tranzacții imobiliare de orice fel ' VÂNZĂRI *

Garant Consulting
11 ani de experiență

■Z RMMM

* " ■

http://www.casabetania.rdsllnk.ro
mailto:casabetania@rdslink.ro
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• Succes mondial. DianaOprea s-a întors de la CM de Fitness din Malaezia. De- veanca a fost singura reprezentantă a României la acest concurs și a reușit să seclaseze a șasea în lume. Diana s-a clasificat la CM Miss Fitness de la Las Vegas. (V.N.)

• Primării. Unul dintre subiectele cele mai spinoase ale discuțiilor din recenta adunare generală de alegeri a AJF Hunedoara a fost cel legat de sprijinul slab financiar al consiliilor locale pentru echipele de fotbal locale. Se pare că acesta nu prea există. Totuși, s- au apreciat strădaniile celor de la Deva, Simeria, Aninoasa, Grișcior etc. (V.N.)
Jiul Petroșani a pierdut!Petroșani (V.N.) - Jiul Petroșani a fost învinsă ieri pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), de Gloria Bistrița, în primul meci al etapei întâi a Diviziei A. Primul gol al partidei a fost marcat în ultimul minut al primei reprize de Pădurețu, care a preluat un balon pe partea dreaptă, a vrut să centreze, însă mingea a luat o traiectorie ce 1- a prins pe picior greșit pe portarul formației Jiul, Hotoboc. în minutul 61, Gloria » își mărește avantajul, prin golul fundașului ' Sergiu Costin.
Componența echipelorJiul Petroșani: 1. Hotoboc - 2. Bădoiu, 21. Mihart, 3. C. Dinu, 14. Perenyi - 33.1. Voicu (15. Dedu ’69), 20. Bin, 19. Drida, 25. C. Petre - 17. I. Marinică (26. M. Gheorghe *82), 11. Dulcea (9. Movilă ’82). Antrenor principal: Ionuț Chirilă.Gloria Bistrița: 1. Pâglișan - 3. A. Rus, 4. Aștilean, 6. Costin, 8. Pădureț - 9. Negre- an (15. Sălăgean ’88), Iff. Păcurar (19. Abru- dan ’90), 16. Pădurețu, 20. Borș - 21. Karamyan (7. Constantinescu 71), 25. Sânmărtean. Antrenor principal: loan Ovid- iu Sabău.Cartonașe galbene: Bădoiu ’41, Negrean '36, Păcurar '64, Constantinescu '85Partida a fost arbitrată de o brigadă formată din Alexandru Tudor (centru) - Nico- lae Marodin, Florin Stănescu (asistenți) - Viorel Sandu (rezervă).

RECLAMĂ

și din îngăduința noastră.
ceva!"

Valentin Neagu
valentin.neagu0lnformmedla.ro

„Să schimbăm

■ Principalele obiective 
ale AJF Hunedoara sunt 
cele organizatorice și 
de disciplină.

CUVÂNTUL LIBER: Domnule 
Toma, câteva aGrmații 
Scute de dumneavoastră 
recent au stârnit reacții 
între șefii de cluburi de aso
ciații de fotbal din județ.
Una este cea legate de faptul 
că „nu se vor mai admite 
încălcări ale disciplinei!” 
Ce înseamnă acest lucru?

Doru Toma: Voiam să spun că depinde numai de noi, cei din județ, ca să ajungem la o competiție civilizată. Dacă ne angajăm serios în acest lucru, nu avem cum să nu reușim o treabă bună.
C.L: Dar aceste reguli au 
fost valabile și până acum, 
nu?

D.T.: Exact, dar cu părere de rău trebuie să spunem că nu prea au fost respectate. Asta
Doru Toma

Data nașterii: 22 Iunie, 1940, Ghelari. 

Activitate profesională: 10 ani fotbalist, 

președinte al AsoclațieiSportive Minerul 
Glielatl. In pedoada 1994 - 2002, mem

bru al Biroului B<ecutiv al AJF Hunedoara. * 

Din anat 2QQ3, susslai general H AJF. 

Stana cMB: căsătorit, doi copii.

Locul trei la mondialele de Taekwondo
■ Un tânăr hunedore- 
an a adus acasă un loc 
trei de la CM de Taek
wondo.

Mihaela TSmaș_______________
mihaela.tamas0onformmedia.ro

Deva - La cei 21 de ani ai săi, Cosmin Oprescu, din Călan, este campion european la taekwondo și era foarte aproape de câștigarea titlului de campion mondial la acest sport. Ceea ce și-a propus atât Cosmin cât și antrenorul s-a realizat parțial, și anume că „trebuie să ajungă pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Mondiale, până la 25 de ani. Acum a fost aproape de

C.L.: De ce sau admis nere
guli?D.T.: Să fie clar! Nu s-au admis încălcări ale legilor sportului. Pentru că așa le numim noi. Au fost unele înțelegeri omenești. Pentru că nu poți să-i ceri omului ceea ce nu poate să dea.Or, aici este vorba de bani.
C.L: Sunt oameni săraci în 
fotbal?D.T.: La nivelul la care discutăm, cluburile nu au bani. Să nu uităm că vorbim de Divizia D, Campionatul Județean.
C. L.: Concret, ce se va întâm
pla?D.T.: Sunt mai multe chestiuni. De pildă, pentru DiviziaD, pentru două neprezentări la meciurile oficiale, echipa va fi exclusă din campionat.Apoi, la a doua nepre- zentare a echipei de juniori, echipa va pierde meciul cu 3- 

realizarea acestui vis, dar așa cum se întâmplă de cele mai multe ori în sport, unde unii arbitri fură, nu am fost nici noi scutiți de aceste incidente neplăcute. Am ajuns acasă cu șase medalii, una de aur, două de argint și trei de bronz”, spune antrenorul lotului național de taekwondo, Cristinel Popa.
Greu de învinsLa acest Campionat Mondial ce a avut loc la Dortmund, au participat tineri din 55 de țări ale lumii. „Dintre toți participanții la acest concurs cei mai duri au fost polonezii și rușii, dar, spre deosebire de ruși, polonezii au o tactică mult mai bună de

Doru Toma, secretar general al AJF0, va fi sancționată cu două milioane de lei, iar echipa de seniori va fi penalizată cu două puncte în clasament. La a treia reprezentare a echipei de juniori, asociația va fi exclusă din campionat.
C.L.: Se schimbă adesea zilele 
de disputare a meciurilor. 
Parcă am G la piață! Cum 
se va proceda?D.T.: Eu am mai spus de multe ori. Zilele de disputare a unui meci se pot schimba doar în anumite condiții: îmbolnăvirea mai multor jucători, o calamitate naturală, ori un eveniment deosebit în viața unui jucător. Nunta, bunăoară. Aceasta din urmă trebuie anunțată cu șapte zile mai devreme.
C.L.: Sa spus și se spune cu 
tărie că indisciplina 
echipelor de fotbal pornește 
în general de la conducă-

atac. Am plecat la acest concurs cu gândul la cea mai înaltă treaptă a podiumului și am fost extrem de supărat că nu am reușit această performanță, dar nu renunț și sper ca la următorul campionat să obțin ceea ce mi-am propus”, spune maestrul Cosmin Oprescu. Chiar dacă este un campion și a câștigat multiple medalii pentru această țară, Cosmin este nevoit și acum să scoată o mulțime de bani din buzunar pentru a putea să-și plătească deplasările. „Singura instituție care ne-a sprijinit a fost Consiliul Local Călan. Nu știu de ce nimeni nu face nimic în acest sens”, spune antrenorul Cristinel Popa.

torii echipei. Nu sa Scut 
mare lucru însă în această 
privință.

D.T.: Așa este. Tocmai de aceea, am stabilit că din 
aceast an, niero echipă nu va fi programată în meciuri dacă nu are antrenor sau instruc-. tor sportiv cu carnet și viză pentru anul 2065. Pentru instructor sportiv, Asociația Județeană de Fotbal organizează curs și eliberează carnet. Se pot înscrie jucători de fotbal activi sau cei care nu mai joacă, care au aptitudini în acest domeniu.
C.L.: Au toate echipele con
diții rezonabile de 
desteșurare a meciurilor?

D.T,: Nu. Tocmai de aceea, am insistat ca terenul să fie îngrădit pe toate laturile cu gard de 1,5 m înălțime, care să aibă condiții bune de echipare pentru arbitri și echipa oaspete.

Cosmin Oprescu (dreapta) pe 
podiumul de la Mondiale

IB ■ __ __Economisește cu anonamenvui
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Preț/ziar pentru abonament lunar CUM TE ABONEZI?
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2 2 ban i (2.269 iei 1^0
<s- Decupează și completează talonul.«r Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau z 
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NumelePrenumeletrimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 • 5Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. i <
Preț/ziar pentru abonament anual =>- Vei fi contactat în cel mult 5 zile. 21 APentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 • 2 Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
1 Da n 1 (1.920 lei vechi)

(tarif local). : <
1
i IM Strada

GRATUIT, în flecare vineri primești Abonamente
1 lună 5,9 lei (59.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.269 lei vechi)

! z
: o

Nr. Bl. Sc. Ap.
mai complet supliment Localitatea A-UU de televiziune. 3 luni 16,9 lei (169.000 lei vechi) preț/ziar ab. 21 bani (2.166 lei vechi) ! < Telefon (opțional) CUVAfBReducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni 6 luni 31,9 lei (319.000 lei vechi) preț/ziar ab. 20 bani (2.045 lei vechi) 1

până sâmbătă fată de prețul zilnic al ziarului. 12 luni 59,9 lei (599.000 lei vechi) preț/ziar ab. 19 bani (1.920 lei vechi) •

valentin.neagu0lnformmedla.ro
mihaela.tamas0onformmedia.ro


sâmbătă, 6 august 2005
Felicitări (67)

• L* imăți ani, mămică, si mulțumim pentru tot 
ce ați făcut pentru noi! Fiii dumneavoastră, Attila 
și Miki.

Vând ap. 2 camere (03)

• 2 spsrtzmsnte a 2 camere, tn comuna Ilia, preț 
negociabil. Tel. 0724/523823, 0724/065448, fax 
0254/282375, după ora 17.
• Irod, str. Gen. V. Milea (peste Luncoi), bl. 13, 
sc. 2, ap. 2, diverse îmbunătățiri, preț 360 
milioane lei, negociabil. Tel. 613426, după-masă.
• dtatmsndste, AL Straiului, bl. 66, centrală 
termică și calorifere noi, contorizări, gresie, 
faianță, termopan, ușă lemn masiv, lavabil, preț 
460 milioane lei, negociabil. Tel. 0724/695860.
• Dna, Mid Decebal, decomandate, reparti
toare, gaz contorizat, gresie, faianță, etaj 6, 
lângă farmacie, preț 1300 mid lei, negociabil. Tel 
21741X229783.
• Dam, CrizMtamttor, etaj 1, bl. M3, preț 1,100 
mid. lei. Tel. 223336.
• Dsva, ntosscn parter, amenajat pentru 
locuit, spațiu comercial, alee betonata, ușă exte
rioară, preț 74900 ron. Tel. 0723/335189.
• Dm, «ta| 1 plus 2 uscătorii, parter, deasupra 
Magazinului Tineretului. Tel. 0723/514133.
• DM, Miau, Al. viitorului, oecomanaate, 
parchet, contorizări, parter, preț 750 milioane iei, 
negociabil. Tel. 0724/355166.
• wgsntl Om, zonă centrală, decomandate, 
etaj 2, centrală termică, termopan, parchet, 
gresie, faianță, totul la chete, preț90.000 ron. Tel, 
0723/251498.
• urgsnt, decomandata, 60 mp, centrală 
termică, superb, garaj, zona parc Deva, preț 
37.000 euro, negociabil. Tel. 0745/888619.
» uqa"ă decomandata, zonă ultracentrală etaj 
2, termopan, centrală termică amenajat, 
bucătărie mobilată ocupabll Imediat, preț 4X000 
euro. Tel. 0723/352631
o urgwt, Dwa, zona Decebal, etaj 1, decoman
date, superamenajat. totul nou și modem, preț 
110.000 ron. Tel. 0745/302200.

Vând ap. 3 camere (05) Auto românești (36)
• decomandata, vedere tn 2 părți, 2 balcoane, 98 
mp, etaj 1, zonă centrală preț negociabil. Tel. 
228615.
o Deva, Dorobanți, decomandate, modificări, 
contorizări, centrală termică exclus interme
diari. Tel. 219710.
• regent șl Ieftin, decomandate, etaj 1, 
termopan, centrală termică alte îmbunătățiri, 
ultracentral, preț 125.000 ron. Tel. 0788/165703
• regent, zona Decebal, etaj X decomandate, 
centrală termică parchet nou, gresie, faianță 
totul amenajat deosebit, preț 130.000 ron. Tel. 
0788/166702.

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, tona Eminescu, etaj 1, decomandate, 
110 mp, 2 balcoane, centrală termică parchet, 
bloc de cărămidă preț 47.000 euro. Tel. 232809.

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• decomandata, zonă centrală etaj 1 ■ 2, tn bloc 
cu 4 etaje, informații tel. 0744/561810,218308.

Vând case, vile (13)

• 4 camere, In Deva, curte, grădină Tel. 219588.
• casă tură grădină tn Orăștle, str. Crișan, nr. 
34 Tel. 241263.
• regreit vlâ D+P+M, 4 camere, bucătărie, 2 băi, 
2 garaje, centrală termică 23 ha teren, livadă 
600 pomi fructiferi, grădină flori, legume, luciu 
apă filigorie, barbeque, totul la standarde occi
dentale, zona Almașu Sec, preț 130.000 euro, 
negociabil. Tel. 0745/888619.

Vând case de vacanță (15)

• P+l bi stațiunea Geoagiu-Băi, preț convenabil. 
Relații la tel. 0254/241044 după ora 17.

Vând case la țară (17)

• 1 cantore, cămară beci, curte mare, depen
dințe, preț negociabil, comuna Dobra, satul 
Făgețel, la 2 km de la șosea Tel. 0724/523823, 
0724/165446 fax 0254/282375, după ora 17.

• 3 camare, dependințe, grădină mare, tn 
Peștișu Mare. Relații la nr. 105 sau tel. 743787.
• 4 camere, bucătărie de vară teren 500 mp, 
pomi fructiferi cca 200 bucăți, trifazic, bucătărie, 
anexe, în satul Abucea nr. 7, comuna Dobra Tel. 
0723/885562.
• casă 2 camere și grădină 2500 mp, în Rapoltu 
Mare. Tel. 0724/278239,261162.
• casă 4 camere, curte, grădină gaz, în Sântan- 
drei, 7 km de Deva nr. 120, preț 1 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 219764
• casă vlâ P+M, Șoimuș, apă gaze, 4 camere, 2 
băi nefinisate, 2 beciuri, living (scară interioară), 
bucătărie, terasă garaj, anexe, grădină preț 
negociabil. Tel. 225046,0727/934959.

Vând garsoniere (19)

• Deva, zona Decebal, 33 mp, decomandate, 
termopan, contorizări, parchet, preț 79.000 ron. 
Tel. 232808.

Vând terenuri (21)

• 10parceleterena500mp,zonaCăprioara.Tel. 
211124
• 24700mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF. Tel. 212272,0723/732560.
• 365 mp intravilan, central, 2000 mp arabil, 
fostă fermă loc de veci simplu, în cimitirul din 
str. M. Eminescu. Tel. 0722/928538.
• Deva, Prelung» Vulcan, loturi 500 ■ 600 mp, 
preț 18 euro mp, intravilan. Tel. 0745/253413, 
218234 seara.
• Hravfan 3600 mp în Băcia cu toate facilitățile: 
apă canalizare, curent, gaz, preț4euro/mp.Tel. 
233974 0724/388452.
• Inbavlan 5100 mp, zona Deva 700. Tel. 222305, 
226813.
• intravlan cu pomi, comuna Berthelot, se 
poate parcela, 87 ari, lângă primărie, 5 km de 
Hațeg, la asfalt Tel. 770687.
• Intravlan, constnAi în Hărâu. Tel. 221811.
• kitravlan, In Deva, Str. Alunului (zonă agre
ment), case vacanță 2300 mp. Tel. 227242.
• totravăan,locdecasă,înTâmpa,stl700mp,fs 
17 m, curent, gaz, apă canal, vecinătate 
imediată Streiul Mic, preț negociabil. Tel. 
0354/402235,0726/118427,0726/404011.
• două terenuri Vețel și teren arabil la Mintia, 
prețuri negociabile. Tel. 216636,0721/815296.

• Hravlan, pa' ru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la 
poartă Informații, zilnic, după ora IX la tel. 
220269,0 29058
• toc dt casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent 
loc drept zonă liniștită Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Tel 0723/005657.

• teren h intrarea în Ruși, între șosea și calea 
ferată 2,68 ha, fs 384 m, acces la apă curent 
gaz, preț1euro mp, negociabil, aștept variante.

• teren, Intre Deva ■ Săntuhaim, 1779 mp. Tel. 
210869,0721/430502.

Vând spații comerciale (25)

• Irad,front stradal, termopan, toate facilitățile, 
preț 27.000 euro, negociabil. Tel. 0721/283058.

Imobile chirii (29)

• caut pentru închiriat casă cu grădină la țară 
Tel. 228154

• caut pentru închiriat garsonieră sau aparta
ment 2 camere remobilat) în Deva ofer 50 • 60 
euro. Tel. 228154
• ofer pantra închiriere unei singure firme 4 
birouri elegante, etaj 1, ultracentral grup social, 
centrală termică proprie, preț avantajos. Tei. 
0745/096675,0744/561810.
• primooc ki gazdă o elevă zona Asirom Deva 
Tel 0254/2135740721/110330.

Imobile schimb (30)

• «chM apartament 2 camere, în Deva cu 
garsonieră sau apartament 2 camere, în Cluj, 
ofer diferență. Tel. 0723/335189.

• schimb teren și cabană cu mansardă 1000 
mp, Costeștl nr. 25 A, cu teren zona Deva sau 
împrejurimi. Tel. 0723/288282

• vând Dada 1310, vișlnlu metalizat, an noiem
brie 2000, 39.000 km, preț negociabil. Tel. 
0726/267724
• vând Dada break, af 1987, stare de 
funcționare bună preț 38 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0740/499701,0726/028773.

• vând Dada Super Nova, culoare alb 28,17.000 
km, preț 3000 euro, stare foarte bună Tei. 213943.
• vănd .te Aro 243 O, motor Brașov șl 
remorcă 13 tone, stare bună acte la zi. Tel. 
0723/335189,245874

Auto străine (37)

• vând Ford Mondeo Caravan Trend, af 
2002,127.000 km, 2.0 TDI, ful l-opttons, piele, 
consum 5396, preț 11300 euro, negociabil, 
adus recent 1h țară Tel. 0723/655855.

• vând Opd Vectra 1,6 i, af 1991, gri metalizat 5 
uși, stare foarte bună închidere centralizată 
alarmă preț negociabil. Tel. 0722/376825.
• vând VW Polo, multiple îmbunătățiri. Tel. 
0727/896178

Camioane, remorci (39)

• vând camton Raba de 83 tone cu prelată
stare de funcționare foarte bună preț 160 
milioane lei. Tel 0742/701974

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând taddotxcavotor MF, of IMS avă 
IiWm UT IA 14. UA^aBnAg wl LAT O* Pvmj
1M00 euro și froctor Vohro IM cu trolu 
imnuri itvtfn ama an șm vi quw

«TO. Tsl 0744/344441

• vând conw M circular electric manual 
Bosch, nou, storcător fructe, electromotor, 
pompă frână rezervor benzină Dada 1310, haion 
complet și pompă frână Ford, butelii aragaz 
roșești cu robinet birou lemn furnir maro. Tel. 
260570.

• vând freză comandată de calculator 
(Router, CNC, 3 D), nouă import Germania, 
acte, ideală pentru gravură matrițe, 
decupări, dimensiuni de lucru 1000 x 600 x 
80 mm. Tel. 0721/850920.

• vând motocorttoare Husqvarna, lamă 80 cm, 
stare foarte bună de funcționare, mașină de 
tuns Iarbă Husqvarna, manuală lama 40 cm, 
aproape nouă Tel. 2139621, după ora 20.
• vând pentru însilozare E 281 - C, preț avan
tajos. Tel. 0723/382799.
• vând semănătoare ■ prășitoare 29 rânduri, 
semănătoare ■ prășitoare plus săpătoare 6 
rânduri, mașină erbicidat cadru disc în tiranți, 
toate în perfectă stare de funcționare. Tel. 
264161.
• vând (rector U 446 cu utilaje. Tel. 0727/896178

Piese, accesorii (42)

• cumpăr meter Fiat 3 pistoane. Tel. 683091, 
0724/018405.
• vând cutie viteze 4 trepte de VW Golf Diesel, 
preț negociabil, Deva. Tel. 0722/629058
• vtod <1ferite piese Lada, noi, originale, bloc 
motor, vibrochen, ax came, aripi față parbrize 
noi. Tel. 770687.

Mobilier și interioare (47)

• vând moNă țiglă covoare etc. Tel. 228905.

RECLAMA

Decese (75)

Soția Iuliana anunță cu durere in suflet Încetarea din viată a celui care a fost un sot minunat
HJE BORCAîn vârstă de 68 de ani. înmormântarea are loc duminică 7 august, ora 13, la Ilia. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Familia Borca Gheorghe cu soția Silvia deplâng trecerea în neființă a celui care a fost frate și cumnat
BORCA HJEun suflet nobil și bun. Te vom păstra mereu în sufletele noastre.

Fiica Liliana și ginerele Gheorghe anunță cu durere în suflete încetarea din viață după o lungă și grea suferință a celei care a fost
înv. MATEȘ MARIAîn vârstă de 68 de ani. înmormântarea are loc astăzi 6 august, ora 13, în comuna Șoimuș. Dumnezeu să o odihnească în pace.

• vând 2 bucăți fotolii, la prețul de 150 ron. Deva, 
tel. 0727/756681.
■ vând pătat pentru copil, cu saltea și sertar. 
Tel. 221698
• vând urgent mobilă de tineret, mobilă de 
dormitor, bucătărie, colțar Dulcineea, aragaz, 
frigider, prețuri avantajoase. Tel. 213244 
0741/154394.
• vând urgent, negociabil, mobilă sufragerie, 
colțar, canapea nouă 2 persoane, covor persan 
3,5/23 m, masă mică din sticlă, măsuță tv, 
mobilă bucătărie, bibliotecă cu birou atașabil 
Tel. 224891.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparat de mărit foto universal Krokus, 
polonez, alb-negro pentru amatori, preț 1 milion 
lei șl bancnote vechi românești, 1931-1940, preț 
500.000 lei, negociabil. Tel. 214818
• vând aparat de mărit Krokus cu cap color, 
Deva. Tel. 0722/629058

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând monitor color Sampo de 15", preț nego
ciabil. Deva, tel. 0722/629058

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

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

o chioșcul de ziare de lăngă
Comtim:
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă

i Galeriile de Artă Forma:
o chioșcul de ziare de lângă

: Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 

i Zamftrescu - B-dttl Decebal.

cuvâhb

Materiale de construcții (53)

• moUlltr din pal și lemn masiv debitare 
bușteni. Tel. 0744/567736,0722/532715.
• vând cărămidă din demolări, 6000 bucăți, preț 
negociabil. Tel. 0723/335189.
• vând gard de beton,la comandă, asigurtrans- 
port și montaj. Tel. 0723/659753.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând 2 bucăți monede cu eclipsa și o bucată 
monedă de 10 drahme, preț negociabil. Tel. 
228748 zilnic.

Electrocasnice (56)

• vând candelabra de cristal de Boemia, 
perfectă stare, 3 becuri, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560,
• vând congelator 4 sertare, mașină de spălat 
mică din plastic, centrifugă pentru rufe. Tel. 
221894.
• vând frigider Arctic, stare foarte bună. Tel. 
221698
• vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună, cu motor defect, toată instalația este pe 
cupro, preț 23 milioane lei. Tel. 221060.
• vând mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661001 - 2505013, perfectă funcționare, 
vechime de peste 100 de ani, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

TEXT PRIMA APARIȚIE ...«V—

—-----------------K

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

Comemorări (76)

Se împlinesc 6 săptămâni de la trecerea în neființă a celui care a fost
PETRU BĂLANComemorarea astăzi 6 august, ora 12, la mormânt în cimitirul ortodox de pe str. M. Eminescu. Veșnică amintire.

Au trecut 6 săptămâni triste, de când a plecat dintre noi pentru totdeauna într-un mod discret și demn, cel care a fost
IV MARTINO VICIBunul Dumnezeu să-l odihnească în Liniștea și Pacea Lui. Adio, Ursule drag! Comemorarea, sâmbătă 6 august 2005, ora 10,30, la Biserica Popa Șapcă din Hunedoara.

Dan și Sorin

• vând Iapă cu mânză, rasa Metis semigrea. Tel. 
246380, după ora 18
• vând capi de narcise albe, mari, olandeze, la 
kg sau cu bucata, pe ales, preț negociabil, Deva. 
Tel. 212123.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând aparat pentru măsurat glicemia, marca
Accu Cher, nou, nemțesc cu 100 bucăți teste. Tel. 
230253.

Altele (61)

• vând ceas de mână Doxa, perfectă funcțio
nare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.
• vând partituri muzică ușoară vechi din anii 
1933 ■ 1938 (note muzicale) Ely Roman, Gherase 
Dendrlno, 800.000 lei, negociabil, brichete, 
tabachera, statuetă vultur 200.000 lei. Tel. 214818
• vând 2 bazine inox dreptunghiulare pe suport 
metalic 250/180/70 cm, 2000 litri fiecare, posibi
litate răcire lichide alimentare, preț 380 euro 
bucata, negociabil. Tel. 0745/096675, 218308 
212057.
• vând ceas de mână elvețian Longines, cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 140 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând Insp—tmânt (gunoi de grajd), localitatea 
Boholt, nr. 52, familia Luca. Telefon 0727/995778

Pierderi (62)

• pterdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Comaromi Eduard Lucian. Se declară nul.
• pterdut camt asigurări sănătate pe numele 
Cor loan. Se declară nul
• pterdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Isac Sergiu Mihai. Se declară nul.
• pterdut portmoneu cu acte și bani, ofer 
recompensă. Tel. 227634 sau 0722/664081.
• pterdut ștamplâ rotundă cu inscripția SC 
Ursus Vega Corn SRL Deva. Se declară nulă

Matrimoniale (69)

• domn 43 de ani, 170/70, din Deva, doresc o 
relație serioasă pentru căsătorie, cu o doamnă 
poate avea și obligații. Tel. 0721/170245.

Solicitări servicii (71)

• chitarist sau basist cu experiență caut 
formație pentru cântat la petreceri. Deva. Tel. 
0722/629058

« asociația de proprietari 151 Deva, Str. 22 
Decembrie, bL 45 A, solicită oferte pentru 
lucrări de hirkoizolatfi șl Vnlchigvte, aticul 
bloc. Tel 0741/077824

• efectuez transport marfa, local și Interur
ban, cu camion acoperit de X21 util, 36 mc, 
dimensiuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 
229611,0740/953297.

• efectuez tramport marfă, cu autouti
litară de 0,7 tone, prețuri »»c■epționate. Tel. 
0740/420521.

Prestări servicii (72)

• evaluator autorizat evaluez Imobile, spații de 
producție, hale, spații comerciale, societăți 
comerciale, divizări. Tel. 0726/Z18505, 
0254/212167.
• hun pantra Logan, Solenza Opel Astra 17 DX* 
Peugeot 307, Renault Clio, Scenic, Mega,., 
Twlngo, Clelo, Golf 4 Deva, Micul Dalas, Str. 
Florilor, nr.l. Tel. 0727/756681.

• Cursuri Inspector resurse untat SC 
Orema Management SKL Deva, sectotete 
acrvdKatâ MMSSF șl MECT, oraanfetoaâ 
cursuri de ipedaăzive pentru ImpNtori 
resurse umane. Informați la M 
0722/SMH7,0744te!UM,«7âiW871

Oferte locuri de muncă (74)

• angajez șofer. Tel 0740/420521.
• caut femele, permanent, pentru companie
bătrână, ofer întreținere și retribuție. Tel. 227884 
sau 225044 • 

• societate comercială angajează noi- 
vend, promoția 2006, de Iceu șl facultate, 
pentru brutărie, Tel 237577.

• sodetate comercială angajează condu
cători auto cat 8 C,8 nwcltori mcaMcati 
Informați la tel 0254^21 XL 

• societate co rd angajează contabil 
Cu experiență și operator caleMator 
facturare. CV-ut ta fax 0254/222344 

e societate comerdală angajează tărector 
economic, contabl ovtnanH primară, 
salariu motivant oriormatl ta te 
0254219300.
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Vinzi
Cumperi 
închirieri
Schimbi
Cauți

ANUNȚ
Subsemnata SUCIU SIMONA, în ca

litate de administrator unic al SC ROM- 
FRUCT SA Orăștie, str A, lancu, nr.l, 
jud. Hunedoara, cu nr. de înregistrare 
J20/23/1991, CUI 2146968, convoc pentru 
data de 19.08.2005. ora 10.00, Adunarea 
Generală a Acționarilor de la SC ROM- 
FRI.JCT SA Orăștie, la sediul din Orăștie, 
str. A. lancu, nr.l, jud. Hunedoara, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului și a contului 
de profit și pierderi pe sem. I 2005;

2. Aprobarea raportului auditului 
financiar;

3. Diverse. 1281-1'

Administrația Piețelor din municipiul Hunedoara, cu sediul în strada Bicaz, nr. 2, organizează, în data de 25.08.2005, ora 9.00, licitație publică pentru închirierea: mese legume-fructe în Piața Obor, chioșcuri amplasate în sectorul III Piața Obor.Documentația de licitație se poate procura, începând cu data de 19.08.2005, de la sediul Administrației Piețelor.Plicurile cu oferte se pot depune, până în data de 24.08.2005, ora 13.00, la sediul Administrației Piețelor Hunedoara.La licitație pot participa agenti economici autorizați să efectueze acte de comerț și care nu au datorii fată de bugetul local al municipiului Hunedoara.Informații suplimentare la telefonul 712779. (2797°)

(27.159)

FARMACIA ARNICA

mcdui.

(27101)

AICI POATE
FI RECLAMA

luni-vineri: 08.00-20.00 
șgmbătă: 08.00-14.00

Relații la 
telefonul 
241505.

10 ANI DE EXPERIENȚĂ IA DISPOZIȚIA

U Situată pe str. M.Eminescu, bl. 1 
(lângă fosta piață a rușilor). 

Vă oferă toată gama de medicamente, 
vitamine și minerale - suplimente nutritive - produse natu
riste - ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice 
Eliberează rețete în regim gratuit și compensat.

Oran Luni-Vineri: 08.00-21.00 
Sâmbătă :09.00-15.00 
Duminică: 09.00-14.00 ț

Relații la telefonul: 219749 ;
Programul “inimi pentru inimi”

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea tal

■sinet mi»h.
CARDIOLOGIE PEDIATRICĂ

FA FIM A FIA IRIS

din Hunedoara
cu program de funcționare NON-STOP: 

B eliberează zilnic rețete gratuite și compensate 
B au singurul depozit de medicamente din Hunedoara 
B servirea va fi promptă și in cantitatea dorită

- tel.: 748199; 748080 ?

OPTICĂ MEDICALĂ
OCHELARI - LENTILE DEjCONTACT

...y -

Ecografic

Psihologie

Situată pe b-dul Decebal, bl. K, parter. 
'^Eliberează rețete în regim gratuit și compensat. 
zVă oferă toată gama de medicamente.
♦ vitamine și minerale ♦ suplimente nutritive 

♦ produse naturiste ♦ ceaiuri ♦ produse pentru 
copii ♦ produse cosmetice

CONSULTAȚII COMPUTERIZATE 
Deva, Piața Victoriei, bloc 1, parter 
Telefon. 221.250 * detalii în magazin

‘ Chirurgie plastică și reparatorie Dr. Paula Luwriescu

■ ■..........
Dr. Delia Blendea

psiholog Anca Mihalcea

PENTRU SANATATEA TAI
CASA NAȚIONALĂ DE

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
r—------

-ecocardiografte (DOPPLER) -EKG 
-țscHometrie -probe funcționate respiratorii;
■prteu.v.ciar.crr.etrie

macia DACIAPHARM, 
ită pe b-dul Dacia, bl 28, paiftfer'- 
jrfl toată gama de medicamente. ■’ 
tuse tehnico-medicale oproduse cosme

tice «produse pentru copii
•toată gama de vitamine «ceaiuri 
rază rețete în regim gratuit și compensat

Luni-Vineri: 08.00-20.00 • “
Sâmbătă: 08.00-15.00
Duminică: 09.00-13.00 ’

[ la telefonul: 230135 " i
i s . .’J- rfț ■■ - , «-vi • ț < .» 4 <r i ■•A'.g • ■

JL

Situată pe Str,Unirii, nr.5, Orăștie oferă produse specifice farmaciilor umane, precum și: 
- ceaiuri, vitamine, suplimente nutritive, produse 

pentru copii.Farmacia eliberează rețete în regim gratuit si compensat. Programul "inimi pentru inimi*
Orar: Luni-Vineri 08.00-20.00

Sâmbătă \ 08.00-14.00 
Duminică * 09.00-12.00

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

FARMACIA AGORA
Ea Orăștie, Str.Pricazului nr.4

- Personal calificat și profesionist
■ Onorăm rețete compensate și gratuite
- Medicamente preparate în farmacie
- Gamă completă de medicamente, produse 

farmaceutice și cosmetice
Tel.0254-247923 kICV-
ORAR: Luni-Vineri 8-20 țjlJlAAl

Sâmbătă 8-14

le 'Vitamine ‘"’produs»
produse pentru copil
tehnico-medicale '’produse “
'“ceaiuri cosmetice ®

retete în regim

ă 09-13

NOI SUNTEM SOLUȚIA DUMNEAVOASTRĂ!

•
«uUiu
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Vând ap. 1 camera (01)

•cimvictmkitn Simeria. zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabil» Imediat preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

Vând garsoniere (19)

• urgant ST=3S mp, parter, bale, bucătărie, 
balcon închis, centrali termici, faianță, gresie, 
parchet 21500 euro, tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
•ugant ST=30 mp, et 1, bale, balcon, acoperiș, 
48000 RON. Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)

CUVÂfflM.

Cumpâr garsoniere (20)

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

lancu, la ; , 
toane 0788/11 
Nora)

, zona Dada, Gojdu, Progresul, Avram 
prețul pieței șl cu plata Imediat tele- 

38/165703, 232808, 0745/302200. (Fiesta

Vând ap. 2 camere (03)

•tona Prograzul dec., et 2, balcon, bloc cări- 
mldâ, bine întreținută, mobilată, tel. 0732/660160, 
211587. (Evrika)
• zona da, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 șl 2, ocupabile imediat, preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
• tomldec, parchet jaluzele exterioare, 
contorizări, zonă bună Hunedoara, preț 19.900 
RON, tel. 718833,0745/376077. (Partener)
• zona MS/1 Huwdoan, gresie, faianță, 
convector, balcon închis, preț 35.000 RON, tel. 
718833,0745/093073. (Partener)
• «tec, comiM mobilată, geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745.411.449. (Agenția Imobiliară Nr.l)
• zona DtcdMl semldec, ST 30 mp, balcon 
foarte mare, vedere la bulevard, parchet 
faianță, contorizări. ocuoabllă imediat oret 
69.000 RON, tel. 0788-165702,0788-165703. (Fiesta 
Nora)
• zona ZamktKu, etaj 2, semldec., contorizări, 
parchet nou, gresie, faianță, bucătărie cu bar, 
ușă lemn masiv, preț 69.000 RON, tel. 0788- 
165703,232808,0788-165702. (Fiesta Nora)
• ultracentral Doua, dec, balcon Închis,
vErrnopâiii pAncrwi qcj noi CwTiucuț ocooToț
baie mare, preț bun 79.000 RON, tel. 0788-165703, 
232808,0788-165702. (Fiesta Nora)
• zona Qojdu, etaj 2, semldec, contorizări, 
parchet gresie, faianță, bucătărie modificată, 
ușă lemn, preț 69.000 RON, tel. 0745/302200, 
232808 0788/165701 (Fiesta Nora)
• lignit dac, amenajată, liberă, 30 mp, preț 650 
mit tel. 0745/640725. (Mimason)
• ai 2 amarai etl parchet gresie, faianță, zona 
Dacia, preț 550 mii, tel. 0740/173103, 206003. 
(Mimason)
• zona Dada, et2, liberă preț 11500 euro, tel. 
0745/266071,206003. (Mimason)
•rana MfeMl eU, contorizări, liberă, preț 500 
mii. lei, telefoane 0745/266071, 206003. 
(Mimason)
• urgent In zona Micro 15, et 
balcon, contorizări. Preț 475 
0740013971. (Garant Consulting)
• urgent ki zona Decebal, decomandate, 
balcon, contorizări (apometre, repartitoare, gaz 
2 focuri). Preț 79000 RON. Tel. 0740013971. 
(Garant Consulting)
• inent ki zona Kogălniceanu sdecomandate, 
etaj intermediar. Preț 65000 RON. Tel. 0741- 
154401; 227542, seara. (Garant Consulting)
• ugant cantori 1, decomandate, suprafață de 
peste 35 mp, ocupabilă imediat, blocul 15. 
Telefon 0741-154401; 227542, seara. (Garant 
Consulting)
•rana ZandfrMctt dec, etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 milieu 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dec, amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•rana Dada, bloc cărămidă et 1, dec, contori
zări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona MMșfl, dec, mobilată balcon închis, et.
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000) 
•zona Miriști vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208.0724/620358 (Rocan 
3000)
•ofertă excopționalH Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet, balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comandă preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
•Deva, cartier Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)

- «dearmandate, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg Telefoane 0722/624091. (Casa 
Grande)
■dec, etaj 2, complet contorizată, formată din 
cameră hol, baie, Aleea Romanilor, preț 330 mii. 
lei, neg, tel. 223400,0743/103622,0720/387896. 
(Casa Betania)
• dec, si< fată mare, parchet balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu interfon, Decebal, 
preț 700 mii. lei, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0741/120722 (Casa Betania)
• gusonieră 2 camere, contorizări, gresie, 
faianță repartitoare, parchet, baie cu cabină de 
duș, recent renovată Aleea Romanilor, preț 500 
mii. lei, 0743/103622 0724/169303. (Casa Betania) 
•dec, 2 camere+baie, parchet, gresie, faianță 
termopan, ușă metalică zugrăvită în lavabil, 
apometre, gaz contorizat Preț 600 mii, neg, tel. 
228540,0722/566938 (Ella)
•senddec, zone Gojdu, parchet gresie, faianță 
zugrăvită în lavabil, gaz contorizat apometre, 
balcon, preț 465 mii, neg., tel. 228540, 
0745/653931. (Ella)
■senddec, zona Dada, 2 cam. + baie, et 3, gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat ocupabilă 
imediat preț 550 mii, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•dec «na Dorobanți, apometre, gaz contorizat 
gresie, faianță parchet laminat zugrăvit în la
vabil, ușă metalică termopan, ocupabilă ime
diat 690 mii, neg., telefoane 228540, 
0722/566938 (Ella)
• zona Deda, dec. modificată gresie, faianță 
contorizări, st 30 mp. Preț 47.000 RON/470 mii. 
neg Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• dac zona Dorobanți, et intermediar, st 44 mp. 
Termopan, centrală termică parchet vedere în 
față Preț 800 mil/80.000 ron. neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
•zona Decebaț etaj 1, contorizări, amenajată 
25000 euro, neg. Tel. 0741/709939,0726/269713. 
(Eurobusiness)
■ zână tană Hunedoara semidec., parchet, 
jaluzele, preț 21.000 ron. tel. 718833,0740130413. 
(Partener)
■ ugenț zonă bună contorizări, et. 3, preț 520 
mii. lei, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• legeni zona Dorobanți, complet mobilată 
contorizări, preț 650 mii. lei, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• 2 camera, semidec., parchet, baie cu 
gresie+faianță, bloc de cărămidă totul contor
izat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mit tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată 
(cameră+living), repartitoare, parchet gresie, 
faianță contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 
235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți dec., modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208; 0724620358 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet, 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208; 0724620358 (Rocan 3000)
• ugant ST=52 mp, parter, f balcon, gresie, 
faianță parchet 82000 RON. Tel. 218693,0745- 
398767,0727/897467. (Alfa)

bine întreținut, preț 
165703, 0738-165702,

termopan,

• ugant dac, 55 mp, et Intermediar, centrală 
termică, balcon închis, parchet preț 870 mil. lei, 
tel, 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona l Manlu, dec., repartitoare, parchet, 2 
balcoane, gresie, faianță ocupabll Imediat preț 
1,150 mid. lei, telefoane 0742/019418 (Prima- 
lnvest)
• zona plată et. 2, dec., 55 mp, parchet vedere 
bulevard, preț 1,15 mid. lei, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• ugant pa motiv de emigrare, 3 ap. amenajate, 
et 1-1 preț 17500-19500 euro, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• zona l> M Iu, et2 din 4, dec., contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 1,15 mid. lei, tel. 206003, 
218234, seara. (Mimason)

• Hunedoara M8/1, dec,53 mp,preț 53000 RON, 
negociabil, telefoane 718833, 0745/093073. 
Partener)
• Hunedoara, zona Mă centrală termică nouă 
faianță gresie, balcon închis, preț 60,000 RON, 
tel. 718833,0746/376077. (Partener)
• zona Astoria, decomandate, cu centrală 
termice balcon mcnis, parcnet, nuanță vedere 
spre Eminescu, fără modificări, preț 87.000 RON, 
tel. 0788-165702,232809. (Fiesta Nora)
• zona Qojdu, ST 50 mp, contorizări, modificări 
la bucătărie, gresie, faianță parchet balcon 
închis, vedere în 2 părți, apartament bine 
întreținut, preț 87.000 RON, tel. 0788-165704, 
232808 0788-165703. (Fiesta Nora)

•;__
bloc de 
parchet, gresie, 
115,000 RON, ti
(Fiesta Nora)
• zona EmtoHcu, la stradă lângă ANI, etaj 3, 
balcon închis, apometre, gaz contorizat, geam 
la bale, ocupabll în 24 ore, preț 65500 RON, tel. 
232809,0788-165702. (Fiesta Nora)
• zona Docobal decomandate, termopan, 
parchet, gresie, faianță ușă stejar, apometre, 
gaz 2 focuri, preț 110.000 RON, tel. 0788-165703, 
232808 0788-165702. (Fiesta Nora)
• urgenți Zona Mero 18, etaj Intermediar, deco
mandate, balcon închis, parchet laminat, gresie, 
faianță ușă metalică centrală termică preț 
50.000 RON, tel. 0745/302200,232808, 0788/165701 
(Fiesta Nora)
• urgent! Zona L Corvin, decomandate, 
contorizări, parchet, gresie, faianță deosebit 
amenajat și modificat preț 109500 RON, tele
foane 0723/251498 232808 0788/165702. (Fiesta 
Nora)
•zona pieței bloc de cărămidă etaj 2, balcon tip 
lojă debara, boxă mare la subsol, decomandate, 
parchet, contorizări, fără modificări, ocupabil 
imediat preț 31.000 euro, tel. 232809, 
0723/251498 (Fiesta Nora)
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet, gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mii., neg. 235208, 072.1/985256. (Rocan 3000) 
•zonă centrală împăratul Traian, parchet modi
ficat, contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208, 0721/744514 (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil Imediat, preț 28000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358 
(Rocan 3000)
•zona Micro 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
• ugent In zona Gojdu, et 1, contorizări, balcon. 
Preț 24000 euro. Tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)
• regent, In zona Piața Centrală decomandate, 
balcon, contorizări, boxă Prep 1,080 
miliarde/108000 RON. Tel. 0710013971. (Garant 
Consulting)

• urgenl In zona Scărișoara, totul schimbat uși, 
geamuri Inst electrice. Preț 83000 RON. Tel. 
0788/3617! 224296. (Garant Consulting)
• urgenl ki zona Bălcescu, et VIO, decoman
date, centrală termici amenajat balcon tncnis, 
87000 RON. Telefon 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• iigMă kt zona Dacii circuit et 1, contorizări, 
balcon, 95000 RON. Tel. 0745-367891 (Garant 
Consulting)
• urgent kt zona Zarandulul, et 1, dec., 
contorizări, parchet 90000 RON. Tel. 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• Dada, 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/788578 (Agenția 
Imobiliară Nr.l)
• Zamflreecu, decomandate, et. bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.618 (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• Qojdu decomandate, et bun, parchet, gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.618 (Agenția Imobiliară Nr. 1) 

•decomandata, Mng, bucătărie, superame- 

eta Preț î,lSO*rnld.’iel, neg. Tel. 0788/497.615. 

(Agenția Imobiliară Nr. 1)
■Ateu Mutai semldec. et bun, toarte frumos, 
gresie, faianță termopan, balcon închis. Preț 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția Imobiliar!! 
Nr.l)
•otel l circuit gresie, faianță balcon închli 
contorizări, bine întreținut Zamflrescu, preț 980 
mil. lei, telefoane 223400, 0724/169301 (Casa 
Betania)
•etai 3, decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parcnet, bine întreținut zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg., tel. 223400,0723/020207, 
0741/120721 (Casa Betania)
•etaj 1 balcon închis, contorizări, gresie, faianță 
bine întreținut zona Aleea Pescarilor, preț 970 
mil. lei, neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0720/387898 (Casa Betania)
•aamldeq zona Uzo, et 1, apometre, gaz contor
izat gresie, falanĂ balcon închis, preț 540 mil, 

neg., tel. 228540,0745/653531. (Ella)
•dec, zona Bejan, et. Intermediar, fără mari 
îmbunătățiri, preț 340 mil, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ellă)

•zona ■ su, et 2, apometre. gaz contorizat
2 focuri, faianță balcon mare închis, parchet, 
zugrăvit roaspăt ocupabll Imediat preț800 mil, 
neg., tel. 228540,0745/653.531. (Ella) 
•semldec, zona Imp. Traian, parchet gresie, 
faianță balcon mare, apometre, gaz contorizat 
preț 890 mil, neg. telefoane 228.540, 
0745/651531. (Ella)
•kt drauft, zona b-dul Dacii gaz contorizat 
apometre, parchet balcon închis, faianță bloc 
cărămidă preț 850 mil, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•zona L Manlu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabll în 
timp scurt, vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg. telefon 0745/253662. (Evrika) 
•zona ZamflraKu, decomandate, et. 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• dNomandate, cărămidă gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mil. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
•zona IxU Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabll Imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)

• zona Micro, semidec., modificat, faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• zona Qojdu, semidec., gaz contorizat, apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut, fără îmbu
nătățiri, et. 1, preț 1,050 mid., tel. 235208; 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• zona L Maniu, etaj intermediar, amenajat 
contorizări, parchet, gresie, faianță vedere 
deosebită Preț 120.000 RON/U00 mid. neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin'S Home)
• zona Bălcoscu, etaj Intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet merită văzut. 

Preț 77.000 RON/770 mii. neg. Tel. 0745/666447. 
(Rubin’s Home)
• zona LUacuhil dec., amenajat recent, 
contorizări, parchet, ocupabil imediat. Preț 
103.000 RON/1,030 mid. Tel. 0745/666447. (Rubin’s 
Home)
• zona Dada, etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet, lavabil, vopsit, se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut. Preț 66.000 RON/660 
mii. neg. Tel. 0745666447. (Rubin’s Home)
• zonă centrală etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 103.000 RON/1,030 mid. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• zonă ultracentrală vedere la cetate, modi
ficat st 65 mp., 2 balcoane, parchet nou, merită 
văzut etaj Intermediar. 125.000 RON/1250 mid. 
neg. 0745/666447/0727744923. (Rubin's Home)
• zona A, Armatei, balcon închis, gresie, faianță 
parchet lamelar, living, contorizări. Preț 
68.000RON/680 miKRubin’s Home)
• b-dte Dada, circuit, bloc de cărămidă parter, 
balcon închis, amenajat ultramodern. Preț 
77.000.RON/770 mii. 0740/232043. (Rubin’s Home)

•MmMccomindate, zona împăratul Traian, preț 
900 milioane lei, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
•Oacarandato, inawăă gresie, faianță par- 
chat lamelar, tavrtll, balcon închis, 1,020 mid. lei, 
neg.0723/829060,0746/891619.(Eurobusiness) 
•supăr ofertei Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie st 60 mp, două balcoane, etaj Inter
mediar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Telefon 0722/624091. (Cau Grande) 
•decomandate, stol 1, 2 balcoane, parchet 
laminat, contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1,250 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande) 
•MrridKominditț contortzftri, parchet c&rA* 
midi zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 

neg. Telefon 0720/B69918 (Casa Grande) 
•scmtaccomandate, contorizări, gaz, apă etaj 
Intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, neg. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•Dm, cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•urgant Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
• Hunedoara, w iec, balcon închis, gresie, 
centrală termică Jaluzele exterioare, preț 55.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)
• Hunedoa In circuit, balcon închis, faianță 
gresie, zugrăvit, preț 43.000 RON, tel. 718833, 
0745/376077, (Partener)
• Hmdoara,aemldec,Jaluzele exterioare, par
chet, preț 20,000. Tel, 718833, 0740/130413. 
(Partener)
• Hunedoara, zonă ultracentrală dec., centrală 
termică faianță gresie, preț 86.000 RON, tel. 
718833,0745/093073, (Partener)
• ura ; ST=52 mp, et 4, modificat termopan, 
boxă ultrafinlsat, centrală termică acoperiș, 
serpentină 110000 RON, Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgenl at 4, centrală termică amenajat stil 
occidental, 1 bale, balcon, aer condiționat 40000 
euro. Tel. 218693, 0745/398767, 0727/897467. 
(Alfa)
• uigonl ST=40 mp, parter, bale, parchet, 80000
RON, Telefoane 218693, 0745/398767,
0727/897467. (Alfa)
• urgent el 2,1 bale, balcon închis, amenajat, 
25500 euro. Tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467, (Alfa)

Cumpâr ap. 2 camere (04)

•zonă bună în Devi de preferință etaj Interme
diar, plata Imediat 0745/253662,211587. (Evrika) 
• ugant zonă bună plata Imediat tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)

•zona L Manlu, în L-url, et Intermediar, multiple 
amenajări șl modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bal, preț negociabil, ocupabll Imediat, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bduL N. Bălcescu, et. 3, cărămidă, 
centrală parchet ocupabll în 24 de ore, preț 1,3 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
•zona Dorobanți et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)
• zona Progresul et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 15 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona o. Enescu, decomandate, et. 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et. 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika) 
•zona Protnste de ușă metalică apometre. 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et. 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Q. Enescu, bloc de cărămidă, 2 balcoane, 
parchet, 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid, 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zonă centrate Hațeg, dec, 2 băl, gresie, faianță 
instant apă caldă preț 39.000 euro, tel. 718833, 
0740/130413. (Partener)

• ugmț, decomandate, zona pieței, parter, vad 
comercial, Ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg., telefoane 0726/826624. 
(Temporis)
• zona MlnorvfaL dec, parchet repartitoare, et 
2, ușă metalică gresie, faianță preț 900 mii. lei, 
neg, tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• doc, contorizări, beci, balcon închis, central, 
preț 1,2 mid. lei, neg, tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)

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

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 

vânzători ambulanți 
Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore?

Cerințe:• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare.
Oferim:• salariu fix + comision;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modem și sigur;• echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, hr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai,
tel. 0720/400434,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

• zona UIcmcu, termopan, gresie, faianță 
moderne, parchet lamelar, balcon închis, 
ocupabll Imediat, preț 30.000 euro, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona L Creangă dec., contorizări, parchet, 
gresie, faianță lavabil, preț 38,000 euro, tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)
• utgand Zona Qddu, bloc de cărămidă deco
mandate, centrală termică parchet de stejar, 
hol cefitral, vedere în 2 părți, preț 125.000 RON, 
tel. 0788/165703, 232809, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zona BAIchcu, etaj Intermediar, semideco
mandate, bloc de cărămidă, balcon închis, 
apometre, gaz 2 focuri repartitoare, parchet, 
rlgips, spoturi, 36500 euro, negociabil, tel 232809, 
0788-165703. (Fiesta Nora)
• zona Qojdu, bloc de cărămidă parter, deco
mandate, centrală termică parchet de stejar, 
hol central, vedere tn 2 părți preț 150000 RON, 
tel. 0788-165703,232809. (Fiesta Nora)
• zonă oentrală I. Creangă amenalat centrală 
termică ocupabll Imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• dec, 1 băl, 2 balcoane, faianță apometre, gaz 
contorizat, Interfon la scară preț 1,100 mid. neg., 
tel. 228.540,0745/653.531. (Ella)
•dec zona Mărăștl, 2 băl, 2 balcoane, bucătărie 
modificată gresie, faianță Instalații sanitare noi, 
ușă metalică vedere Tn trei părți, sau schimb cu 
ap. 2 camere, 1,400 mid, neg., tel 228.540, 
0745/653331, (Ella)
• lagem ki zona centrală decomandate, 2 bă, 2 
balcoane, contorizări, amenajări Preț 1/ 
mlllarde/140000 RON. Tel 0740013971. (Garant 
Consulting)
•decomandate, bucAUrio mare, 2 băl, debara

' ' ‘ ' chet, repartitoare, zona Mlhal

Vând ap. 4 camere (07)

termică parchet de stejar, 
în 2 părți, preț 125.000 RON,

contorizări, parchet repartitoare, zona Mlhal 
Viteazul preț 35.000 euro, neg., tel 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania) .
•Dacii decomandate, et bun, bloc cărămidă 
parchet gresie, faianță ușă metalică 820 mil. lei, 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
• Mr. 1 Decembrie, modificat termopan, gresie, 
faianță balcon de 10 m, ST=65 m. Preț 
40000euro. Tel. 0745666447. (Rubin's Home)
• zona ScArișoara,etaj Intermediar, amena|at, 
termopan, gresie, faianță centrală termică, 
parchet lamelar, merită văzut, Preț 80.000 
RON/800 mil neg. 0745/666447. (Rubin's Home)
• zonă ultracentral etaj 3, centrală termică, 
parchet gresie, faianță Preț 135.000 RON/1350 
mil. neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home) 
•decomandat ultracentral, împăratul Traian, 
etaj 1, preț 50,000 euro, neg. Tel 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)
•dacomandate, uttracantral 1 Decembrie, ame
najat gresie, faianță termopan, contorizat total, 
preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)
•zona MlnotuluL decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, bale, noi, balcon îrchls, CT, parchet, 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vls>
•zona Dada, semidecomandate, contorizări, 
parchet, gresie In bale, bucătărie, ocupabil 
Imediat, preț 850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880, (Casa de Vis)
•zona L Corvln, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot, gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei, neg. Telefoane 235019,0724/508610. (Casa de 
vis)
• zonă centrală Hunedoara semidec., centrală 
termică balcon închis, gresie, faianță parchet 
preț 7.0000 RON, 718833,0745/376077, (Partener) 
•zonă centrală, decomandate, 2 băl, gresie și 
faianță In bucătărie și baie, laminat, centrală 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1380 mii. 
lei, neg.. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• urgent ST=90 mp, et 4,2 băi, 3 balcoane, cen
trala termică confort sporit, amenajat, 220000 
RON, Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgenl el 4,1 baie, balcon, gresie, faianță 
parcnet, 2 focuri, acoperiș, 40800 euro. Tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgenl ol 1,2 băi, 2 balcoane, parchet 135000 
RON, neg., Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)
• urgent et 2, 1 baie, termopan, centrală 
termică 160000 RON. Tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

•ki zonă bună de preferință et intermediar, se 
oferă prețul pieței, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Dada, Micro 15, Progresul, Dorobanți, 
împăratul Traian, la prețul pieței și cu plata 
imediat, tel. 0745/ 302200, 232808,0788/165703. 
(Fiesta Nora)

I

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

• zona Gojdu, dec., centrală termică parchet în. 
camere, 2 băl contorizări, balcon, et 1, preț 1,580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• urgent In zona Piața centrală decomandate, 
hol central, etaj Intermediar. Preț 41000 euro, 
telefon 0740013971. (Garant Consulting)
• urgent In zona Gojdu. bucătărie cu 
faianță+gresle, 2 băi faianță+gresie, centrai 
termică Preț 155000 RON. Tel. O741-1F'«^ 
227542, seara. (Garant Consulting) 
■decomandate, zona Dorobanți, etaj 1,2 grupuri 
sanitare, 2 balcoane, centrală termică suprafață 
120 mp, preț 45.000 euro, negociabil, telefoane 
0741/709939,0746/891619. (Eurobusiness)
• otl, parchet, 2 băl, 2 balcoane, parchet 
laminat bucătărie mare tip living, 100 mpf 
gresie, faianță preț 1,5 mid. lei neg. te| 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zonă centrală Hunedoara, dec., centrale 
termică faianță gresie, interfon, preț 85.000 
RON, telefoane 718833,0740/130413. (Partener)
• zona . iscu, bloc de cărămidă etaj ', 
decomandate, ST 100 mp, vedere în 2 părți 2 
balcoane, centrală termică bucătărie modi
ficată se vinde la preț avantajos, telefoane 078ft 
165703,232808,0788-165702. (Fiesta Nora)
• urgonl H=75 mp, et. 2,2 băi, balcon închis, 
gresie, faianță parchet, centrală termică 470C0 
euro, neg., telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgonl ST=65 mp, et. 6,2 băl, 3 balcoane; 
parcnet, gresie, faianță, 160000 RON, telefoane- 
218693,0745/398767,0727/897467.(Alfa)
• urgonl 1T=8O mp, et 2, 2 băi, 2 balcoane, 
neamenajat, 46000 euro, neg., copertină auto, ty, 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)

Vând case, vile (13)

•otr. Horei 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2 
mid, lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• In Dora, zonă centrală 2 cam, bucătărie, baie! 
cămară curte, grădină, st. 500 mp. sc. 90 mp. 
75.000 euro neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s 
Home)
• In vi P+E+M, zona Cetății, construcție 
recentă teren 1,200 mp. Poziție frumoasă Preț 
77.000 euro. telefon 0740/232043. (Rubin's Home)
• zona VUta Hol living, 2 dormitoare, bucătărie, 
bale, garaj, beci, terasă cu gresie, parchet 
laminat, gresie, faianță, C.T, toate model nod, 
curte, livadă sc 130 mp, st 1250 mp, preț 75.r' 
euro, negociabil, tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Llc. de Chimie, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, c.t, curte, grădină st 748 mp, so 
120 mp, 80.000 euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
• zonă superbă D+P+l, 1000 mp, construcție tio 
1980, 5 camere, bucătărie, 2 băi, ocupabilă 
imediat, preț 130.000 euro, telefon 0740/173103, 
(Mimason)
• zona LVăcărescu, de protocol, piscină ideali 
pt. împrejurări deosebite, preț 150.000 euro, 
telefon 0740/173103. (Mimason)
•zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei, tel 0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1) 
•Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro,' 
negociabil, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
•zona Călugărenl 4 camere, 2 băi, bucătărie. 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mili
arde. lei, 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
centrală st 400 mp, preț 68000 euro, neg., telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•Den, 2004, parter+mansardă 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrals 
preț 118.000 euro, neg., telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Hunedoara • zona Chlzld, 4 camere, gresie, 
a termopan, centrală termică garaj,

curte betonată, sc 200 mp, preț 240.0'''- 
RON, telefoane 718833,0745/093073. (Partem

•Simeria, 2 camere, bucătărie de vară, curu, 
viță de vie, anexe, centrală termică grădină de, 
flori, beci, camere podite, canalizare, casă de 
cărămidă preț 1 mid, neg., telefoane 228.540, 
0745/653.531. (Ella)
•Den, p+l p ■ garaj, 1 cameră baie, bucătărie,- 
cămară, pivniță 2 băi cu jacuzi, terasă 60 mp, ct 
nouă garaj dublu, intrare separată la mansardă 
sc 140 mp, p+m st.600 mp, construcție foarte 
modernă, preț 118.000 euro, telefoane 228.540, 
0745/653631. (Ella)

CONSILIUL JUDEțEAN HUNEDOARA

comunicat de presă

Evaluarea proiectului ISPA
« Reabilitarea și Modernizarea sistemelor de alimentare 

cu apă și canalizare in Deva și Hunedoara »în perioada 01-03.08.2005, în județul Hunedoara a avut loc Misiunea Finală de Evaluare a Proiectului ISPA „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Deva și Hunedoara”. Pe parcursul celor 3 zile, experții Comisiei Europene conduși de d-na Camelia Kovacs, ai Băncii germane kfW, ai Ministerelor Mediului și Gospodăririi Apelor și Finanțelor Publice, însoțiți de reprezentanții autorităților județene și locale și ai consultantului SRP Schneider & Partner, au vizitat amplasamentele pe care se vor construi și reabilita rețelele de apă și canal, rezervoarele, stațiile de tratare și epurare din municipiile Deva și Hunedoara.De asemenea au mai avut loc dezbateri și analize referitoare la partea tehnică, financiară și instituțională a proiectului precum și situația domeniului public pe care se găsesc obiectivele din aplicația ISPA.Proiectul are valoarea de 46 milioane euro (34,5 milioane euro de la UE - 75%; 5,74 milioaneeuro - credit luat de autoritățile locale de la Banca kfW Germania; 5,74 milioane euro - Guvernul României).în luna septembrie aplicația ISPA va fi trimisă Comitetului de Monitorizare de la Bruxelles însoțită de raportul Comisiei de evaluare redactat de experții UE.
COORDONATOR PROIECT ISPA

VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA 
DORIN PĂRAN

Proiect finanțat de 
UNIUNEA EUROPEANĂ

Uniunea Europeană acordă României expertiză și sprijin financiar în vederea pregătirii pentru aderare, prin programe specifice: Phare,- Ispa 
și Saparri. Sectoarele beneficiare variază de la dezvoltare regională și spnjin pentru IMM-uri, până la investiții în infrastructura de mediu și 
transport și dezvoltare rurală.
Suma anuală totală a fondurilor nerambursabile acordate României prin cele trei programe este în creștere, de la cca 660 de milioane de Euro 
în 2003, la peste un miliard de Euro în 2006. Gestionarea acestor fonduri este realizată de autoritățile române de resort, sub coordonarea 
Ministerului Finanțelor Publice. (28142)
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■Mi Zăvoi, 2 camere, bucătărie, baie, camere 
5x4, cămară, centrală termică, canalizare, 
calorifere noi gresie, faianță, st 150 mp, preț 
1,850 miliarde lei, tel. 228540,0722/568938 (Ella)
• In Dm, 4 camere, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă, gaz, canalizare, preț 85.000 euro, neg, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
•3 camere, pretabilă pentru activități comer
ciale, tn Sîntuhalm, curte, grădină, st 500 mp, 
apă, curent electric, gaz metan, la sosea, preț 
100.000 euro, telefoane 223400, 0741/120722, 
0724/169303. (Casa Betania)
•cui p+1,4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopan, st 1200 
mp, Deva, preț 100.000 euro, neg., telefoane 
0742/005228 0720/387898 (Casa Betania)

r •cartp+16camere,2băi,balcon,terasă,garaj, 
construcție nouă, zonă rezidențială Deva, preț 
130.000 euro, neg., telefoane 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
•zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabll), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724420358. (Rocan 3000)
• ta 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână, curte -1000 
mp, grădină ■ 10800 mp, curent, teren arabil 
minim - 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• In Deva, 4 camere, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț85.000 euro, neg, 
telefoane 0722/564004. (Prlma-lnvest)
• Hunedoara,4camere, sobe teracotă boiler pe 
gaz, baie, bucătărie, preț 120.000 RON, telefoane 
718833,0745/093073.(Partener)
• latent, In zona Zăvoi, 2 camere, bale 
amenajată bucătărie, cămară centrală termică 
mansardă Preț 175000 RON, telefon 0745-367893. 
(Garant Consulting)

•ta 30 km de Deva casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii., telefon 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
•bi Boholt, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, bale, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 155 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika) \
• urgent, 3 camere, bucătărie, bale, beci, gara], 
fără canalizare, SC=1100 mp, ST=72O mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent, 4 camere, bucătărie, baie, living, 
centrală termică, canalizare, ST=340 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• lagant, 3 camere, bucătărie, bale, centrală 
termică ST=365 mp, renovată 350000 RON, tele
foane 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• irgent, 4 camere, bucătărie, bale, SC=159 mp, 
ST=400 mp, 100000 euro, tel. 218693,0745/396767, 
0727/M7XO r^lfa)

Vând teren (21)

Cumpăr case vile (14)

•ki Deva sau împrejurimi, cu grădină și curte, o- 
fer plata Imediat tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• urgent cu plata imediat, casă cu grădină în 
Deva sau Slmerla, plata Imediat, tel. 215212. 
(Prlma-lnvest)

Vând case de vacanță (15)

•In Otmlndea, st 1200 mp, livadă anexe, 
magazie, acces auto, preț 380 mii. neg, telefoane 
228540,0722/568938 (Ella)

Vând case la țară (17)

) «zona Săntuhalm, 2 corpuri de casă o cameră 
baie, bucătărie, și 2 camere, hol, cămară sere, 2 
ari, gaz, apă curent preț 2 miliarde lei, nego- 

■ clabil, tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
•rom Bănău, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, neg., tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•rom Lqnlc, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii. lei, negociabil, telefoane 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dobra, 2 camere, hol, cămară proiect 
pentru o altă casă preț 550 mii. lei, negociabil. 
Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis)
•nna Bălța, 2 camere, cămară hol închis, 
anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 milioane lei. 
Relații la tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 
•8 km de la Simeria, casă de cărămidă 2 ca- 

ț. mere, pivniță șură anexe, curte, grădină 980 
r mp+5 ari separate, renovată recent camere po

dite, zugrăvită lavabil, gard de piatră sobe 
teracotă 400 mii, tel. 228540,0722/566938 (Ella)
•nna Dobra, 3 camere, bale, hol, bucătărie, 
anexe, grajd, 1 ha pământ arabil +1 ha livadă 
sobe de teracotă podele, fântână acces cu 
mașina la drum, preț 720 mii., telefoane 228540, 
0745/653531. (Ella)
•10 km Simeria, 3 camere, bucătărie, baie, 
cămară debara, hol, magazine, terasă acope
rită fântână în curte, curte 300 mp, grădină 1200 
mp, podele, gresie, faianță sobe de teracotă 
sau schimb cu apartament, 2-3 camere, 1350 
mid, neg., telefoane 228540,0745/653531. (Ella) 
•ta 5 km de Deva, 2camere + 2 camere nefinsate, 
baie, bucătărie, apă caldă (instant), hidrofor, st. 
1600 mp, preț 850 mid. neg., tel 228540, 
0722/566.938. (Ella)

• ta ten șl împrejurimi, diferite suprafețe șl 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrl ka) 

•In Zăvoi fs 165 m (mai jos de casa galbenă), 
preț 23 euro/mp, telefon 0740/173103. 
(Mimason)
• krtravlan, 1200 mp, fs 15 m, Intabulat în CF șl 
500 mp scos din circuitul agricol, facilități în 
apropiere, zona Vulcan, preț 15 euro/mp, telefon 
0745/640725. (Mlmason)
•rom CA Rorottl 2560 mp, fs 20 m, facilități; 
curent, gaz, canalizare la 50 m, preț 24 euro/mp, 
telefon 0745/640725. (Mlmason)
• tona Cmngll loc de casă 715 mp, fs 10 m, preț 
37.000 euro, neg., telefon 0745/640725. 
(Mlmason)
• In Mtatta ta DNT, cu deschidere 17,5 m, gaz, 
apă curent, preț 65 euro/mp, telefon 
0740/173103. (Mlmason)
• 4300 mp, Intravilan, pe Prelungirea Vulcan, fa 
245 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, telefon 
0745.411.449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• loc. Timp*, Intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent, preț 900 
mil. lei, neg, telefon 0788/497.615 (Agenția imo
biliară Nr.l)
• parcata da teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•Deva, 1800 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Sbnerta, ta DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, telefon 
0788/497.615 (Agenția Imobiliară Nr. 1)
•ta 8 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent, preț 15 euro mp, telefon 
0788/497.615 (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• teren kitravlan, 1000 mp, zona Cetate ■ Deva, 
toate utilitățile, preț 12 eura/mp, neg, telefoane 
718833,0745/093073. (Partener)
• kitravlan, zona Zăvoi st 1,500 mp, fs. 15 m. 
Preț 25 euro mp, neg, telefon 0745/666447. 
(Rubin’s Home)

• Mravian, 1200 mp, toate utilitățile, fs 16 m, la 
DN Cristur, Ideal pt. construcție casă sau hală 
industrială preț 8 euro/mp, neg, telefon 718833. 
(Partener)
• Mravlan, zona DN 7, st 3300, fs. 50 mp, apă 
gaz, curent toate facilitățile, preț 24 euro mp, 
neg, telefon 0745/666447. (Rubin's Home)
• Intravilan, zona prelungirea Vulcan, st. 5200 
mp, fs 140 m, se parcelează Preț 8 euro mp. 
Telefon 0745666447. (Rubin’s Home)
•tatnvtai ta DN 7, suprafață totală 3000 mp, fs 
48 metri, toate utilitățile, zonă comercială exce
lentă Sîntuhalm, zona Motel Alaska, telefoane 
223400,0720/387895 0740/91468a (Casa Betania) 
•Mravlan, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, în zonă rezidențială toate faci
litățile, 10 parcele vândute, preț 21 euro/mp, 
neg, telefoane 0740/9144688, 0724/169303, 
223400. (Casa Betania)
•taran MU din circuitul agricol, st 7900 mp, 
front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7, în 
spatele noii fabrici de biciclete, preț 5 euro/mp, 
230221,0740/914688 0720/370753. (Casa Betania) 
■Mravlan, st 1500 mp, fs 25 m, apă curent elec
tric, gaz metan, Str. Depozitelor, în zona Fabricii 
de mătase, preț 40 euro/mp, neg., telefoane 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)

•Mravlan, st 5700 mp, la DN 7, situat între 
Sîntandrei șl Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
euro/mp, neg, telefoane 223400,0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)
•Mravlan, st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate și parcela, zona liceului 
Traian, preț 15 euro/mp, telefoane 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
•zona Zăw8 s 500 mp, preț neg, facilități, tele
foane 0726/269713,0746/891619. (Eurobusiness) 
•Mravttan, st 2.000 mp, front stradal 16 metri, 
apă curent electric, gaz metan, la 5 km de Deva, 
preț 15 euro/mp, neg, telefoane 223400, 
0740/914688 0724/169303. (Casa Betania)
• Intravilan, zona Zăvoi, st 9000, parcelat, apă 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intravilan, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• Intravilan, zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent, canalizare, ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
•kitravlan, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zl, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• kitravlan, st 2000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent, canalizare, ideal pentru construcție 
hale Industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• zona Zăvoi intravilan, ST 461 mp, telefoane 
235019,0724/508610 (Casa de Vis)
• contrai Dwi, st 375 mp, toate utilitățile, preț 
21.000 euro neg., tel. 718833, 0745/093073. 
(Partener)
• irgont, N72 mp din care 1060 mp Intravilan și 
2612 mp extravilan, Boholt, 3 euro/mp, neg., 
fs=40 m. Telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
■ urgent, kitravlan, 17000 mp, fs=52 m, lung. 300 
m, Deva, 7 euro/mp. Telefoane 218693, 
0745/398767,0727/897467. (Alfa)

• bar cu terasă zona Poliția jud., sc 76 mp, teren 
proprietate, gaz, apă canalizare, s 260 mp, preț 
43.000 euro, neg, telefoane 0740/173103,206003. 
(Mimason)
• zonă ultracentrală ■ Hunedoara, 50 mp, uși 
termopan, jaluzele int., preț 33.000 euro, neg., 
telefoane 718833,0721/839624. (Partener)

Alte imobile (27)

•formă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei, telefon 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
• zonă turistică Hunedoara, PENSIUNE: p+2+M, 
4 dormitoare, living mare, bucătărie, 2 băi, 2 
terase, mansardăpivnlțăsc-124mppe nivel, st 
■ 9800 mp, piscină curte betonată preț 300.000 
euro, neg., telefon 718833. (Partener)
• hală producție, 220 mp, Deva, platformă 
betonata de 150 mp, curent trifazic, toate 
facilitățile, preț 95.000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)

Chirii imobile (29)

Cumpăr teren (22)

•cumpăr taran în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• urgent 6 hectare, Intravilan, la șosea, Deva sau 
împrejurimi, plata Imediat, tel. 215212. (Prlma- 
lnvest)

Vând spații comerciale (25)

• vând soctatata comercială 420 mp, piață Da
cia, hală comercială deosebită preț deosebit, 
posibilități rate, telefon 0723/419974. (Casa 
Grande)
• zona Romslva, 140 mp, apă canalizare, preț 
55.000 euro, negociabil, telefon 0745/640725. 
(Mlmason)
• zonă aamteantrata, 420 mp, construcție 
BCA+lemn, mansardă neterminată gaz, apă 
curent, preț 65.000 euro, neg., telefon 
0740/173103. (Mimason)

•ofer spre închiriere sau vindem spațiu comer
cial, s 250 mp, zonă centrală amenajat, la cheie, 
totul nou, preț neg. telefoane 0726/523833,0741/ 
070108 (Eurobusiness)
•oferim spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală zona depozitelor, prețuri negociabile. 
Tel. 0726/523833,0741/070106 (Eurobusiness) 
•ofer spre închiriere spațiu corn., suprafață de 
250 mp, totul nou, gresie, faianță termopan, 
centrală termică pretabil pentru sediu firmă 
depozit, restaurant, preț 1800 euro, negociabil, 
tel. 0741/070108 0726/523833. (Eurobusiness)
• ap. 2 camere, mobilat, aragaz, frigider, 
contorizărl, zona Gojdu, preț 90 euro/lună tel. 
0740/126029. (Prlma-lnvest)
• ofer spațiu comercial, 22 mp, cameră+bale, 
parter, zona piață Deva, amenajat occidental, 
preț 150 euro/lună telefon 215212. (Prima- 
lnvest)
• ap. 3 camere, mobilat occidental, centrală 
termică et. 1, preț 170 euro/lună tel. 
0722/564004 (Prima-lnvest)
• ap. 2 camere, mobilat, aragaz, frigider, zona 
Piața Victoriei, preț 130 euro/lună tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
•ofer pentru închiriere garsonieră dec., complet 
mobilată Dulliu Zamfirescu, preț 110 euro/ lună 
Telefoane 235208 0721/985258 (Rocan 3000) 
■so caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobllate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionului. 
Rugăm senozltate, telefoane 235208 0721/ 
985258 0721/744514 0724/620358 (Rocan 3000) 
•ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală, st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță, scară Interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supere- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)

• zona Romdlva, s 100 mp, 4 încăperi, 2 grupuri 
sanitare, gresie, faianță termopan, preț 350 
euro/lună, neg., tel. 206003, 0740/173103. 
(Mlmason)
• zona Bălcoacu Nou, 30 mp, pretabil sediu, 
birouri, cabinet, preț 6 mii. lei/lună telefon 
0745/640725. (Mlmason)
• zona LCreangă, 17 mp, amenajat pentru ABC, 
preț 80 euro/lună telefon 0745/640725. 
(Mimason)
•caut garaonloră sau ap. 2 camere, (ne)mobilat, 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
•ofer apartament 2 camere, circuit, centrală 
termică proprie, complet mobilat șl utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Dacia, 130 euro/lună tele
foane 0724/169303,0743/103622. (Casa Betania)
• caut apațfu de închiriat, zona b-dul Decebal 
sau 1 Decembrie, St=SO mp maxim, amenajat 
sau neamenajat, pe perioadă lungă de timp. Ofer 
prețul pieței, telefoane 0745666447. (Rubin's 
Home)
• Inchktez ap. 2 camere, zona Dacia, etaj Inter
mediar, mobilat, contorizărl, repartitoare, gresie, 
faianță parchet, ușă de lemn, frigider, aragaz. 
Preț 100 eurq/lună Telefon 0745666447. (Rubin’s 
Home)
• garaonferi, mobilată zona Ștrand, telefon 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• cală s camere, bucătărie, bale, încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabil, confort, garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună, telefon 0788/497.615. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)

• apartament 2 camera, zonă ultracentrală 
vedere spre BCR, decomandate, centrală 
termică mobilat și utilat, stare bună 150 euro, 
n eg., 0788-165703,0788-165702. (Fiesta Nora)
• ofer ap. 2 camere, zonă ultracentrală deco
mandate, centrală termică mobilat și utilat, 
stare bună preț 150 euro, negociabil, tel. 
0788/165703,0788/165702. (Fiesta Nora)
• ofer ap. 2 camere, zona pieței, decomandate, 
apometre, gaz contorlzat, repartitoare, semlmo- 
bllat, proaspăt renovat, preț 120 euro, tel. 
0788/165702,0788/165703. (Fiesta Nora)
• urgent, în zona Decebal, 2 camere nemobilate. 
Preț 90 euro/lună Telefon 0740013971. (Garant 
Consulting)
• urgent, In zona Piața Centrală 3 camere 
nemobilate, et. 1. Preț 150 euro/lună telefon 
0740013971. (Garant Consulting)
• urgent In zona Gojdu, 2 camere, contorizărl, 
mobilat Preț 4 milioane lei. Tel. 0788/361782, 
224298 (Garant Consulting)
• urgent In zona M Viteazul, 2 camere, mobilat 
Preț 100 euro. Tel. 0788/361782,224296. (Garant 
Consulting)
• urgent In zona Aleea Armatei, 2 camere, 
sdecomandate, et. 4, mobilat, contorizărl, 90 
euro/lună avans 3 luni. Telefon 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• urgent In zona Gojdu, et. 3,2 camere, sdeco
mandate, nemobilat, 80 euro/lună+garantle 100 
euro. Telefon 0745-367893. (Garant Consulting)

• urgent In zona pieței, 2 camere decomandate, 
centrală termică amenajat deosebit, et. 1, 
mobilat, utilat, 250 euro/lună+garanțle, telefon 
0745-367893. (Garant Consulting)

Ir cuvâniw- r

Anunțurile de mică publicitate pentru Cuvântul Liber pot fi depuse în cutiile speciale instalate în următoarele puncte din Deva:1. Comtim;
2. Stația de autobuz Orizont- Micro 15;3. Galeriile de Artă Forma;
4. Alimentara Dacia;5. Intersecția Zamfirescu - B-dul Decebal.

Anunțurile de 
mică publicitate 
sunt gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

cuvâhb

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

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva 

organizator abonamente
Condiții:

e cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;• capacitate de convingere• seriozitate;• abilități de comunicare.
Oferim:• lucru într-o echipă tânără și dinamică;

e 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: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sannai@informmedia.ro

ACUM POȚI TRIMITE 
ANUNȚURI ȘI PRIN SMS! 
TELEFON:
(tarif normal)

CUVÂÎB

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

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Hunedoara

distribuitori de presă
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la programmatinal;• Seriozitate.
Prezintă avantaj:

Laura Contra 0721 - 513 875
Mihaela Flore 0721 - 513 871
Sorin Flori 0720 - 487 389

CWÂ|®

• experiență în relații cu publicul;• persoană dinamică;• experiență în vânzări.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

4. Preț, două puncte, 
suma (milioane = mil. 
iar mii = M)

6. Tel, două puncte 6. Prefix și număr 
de telefon

01 - Vând ap. 1 cameră 28 - Cumpăr alte imobile minte, articole aport
02 - Cumpăr ap. 1 cameră 29 - Imobile chirii 53 - Materiale de
03 - Vând ap. 2 camere 30 - Imobile schimb construcții
04 - Cumpăr ap. 2 camere 31 - Vând finanțe 64-Bijuterii
05 - Vând ap. 3 camere 32 - Cumpăr finanța 55 - Artă, antichități, cârti,
06 ■ Cumpăr ap. 3 camere 33 -Asocieri reflate
07 ■ Vând ap. 4 camere 34 - Oferte împrumuturi 56 ■ Electrocasnlce
08 ■ Cumpăr ap. 4 camere 35 - Solicitări împrumuturi Sl ■ Plante ai animale,
09 ■ Vând ap. 5,6 camere 36 - Auto românești - agroahmentare
10 ■ Cumpăr ap. 5, 6 VAtitAH 58 - Medicamente,

camere 37 - Auto străine ■ Vânzări instrumente medicale
11 - Vând ap. la casă 38 - Microbuze, dube 59 - Articole pentru copii
12 - Cumpăr ap. la casă 3S - Camioane, "'rci 60 - Instrumente muzicale
13 - Vând case, vile 40 - Utilaje, unelte, Industriale 61 - Altele
14 ■ Cumpăr case l' agricola 62-Pierderi
15 - Vând case de vacanță 41 - Moto-velo 63-Citatll
16 - Cumpăr case de vacanță 42 * Piese, accesorii 64-Licitații
17 - Vând case la țară 43- Garaje 65-Apeluri
18 - Cumpăr case la tară 44 > Auto - Cumpărări 66-Umanitare
19 - Vând garsoniere 45 - Auto - Chirii 87 - Felicitări
20 ■ Cumpăr garsoniere 46 - Auto - Schimb 68-Mulțumiri
21 ■ Vând terenuri 47 - Mobilier șl interioare 69 ■ Matrimoniale
22 ■ Cumpăr terenuri 48 - Televizoare 70-Absolviri
23 - Vând locuri de veci 49 - Audio-video, antene 1 71 ■ Solicitări servicii
24 - Cumpăr locuri de veci instalații satelit 72 - Prestări servicii
25 - Vând spații comerciale 50 - Aparate foto și telefonice 73 - Solicitări locuri de
26 - Cumpăr spații comerciale 51 - Calculatoare șl accesorii muncă
27 - Vând alte imobile 52 - Îmbrăcăminte, încălță- 74 ■ Oferte locuri de muncă

mailto:sorina.sannai@informmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro


sâmbătă, 6 august 2005
• Primul loc. Melodia „Like A Rolling Stone", a lui Bob Dylan, a obținut primul loc într-un sondaj desfășurat printre staruri rock și de film, care a avut ca scop identificarea muzicii, filmelor, programelor de televiziune și cărților care au schimbat lumea, transmite BBC News online. (MF)

Valoros ca 
Elvis?

Londra (MF) - Controversatul solist al trupei Oasis, Liam Gallagher, a declarat într-un interviu acordat unui ziar spaniol că se consideră la fel de valoros ca Elvis Presley, transmite BBC News online.„Nu aș putea spune care dintre noi, Elvis sau eu, este mai bun”, a declarat el pentru El Mundo. Gallagher și trupa lui se află în Spania pentru a participa la Festivalul de la Benicassim, care a început joi și va dura trei zile.Liam Gallagher este celebru pentru părerile sale uneori șocante și pentru modul direct în care îi critică pe alți artiști. Recent, el și-a atacat colegii de la Scissor Sisters, Franz Ferdinand și Bloc Party. De comentariile sale răutăcioase nu au scăpat de-a lungul timpului nici Kaiser Chiefs sau Blur.Festivalul de la Benicassim atrage peste 30.000 de spectatori pe zi, iar printre invitați mai figurează Keane, The Cure, Basement Jaxx, Nick Cave și Dinosaur Jr.

Holly Hunter

Palatul regelui David
■ în cel mai vechi sit 
arheologic din Ierusalim 
s-a găsit un palat după 
povestirea biblică.

Ierusalim (MF) - Arheologii israelieni au anunțat, vineri, că au descoperit în estul Ierusalimului vestigiile

Mamă la 
47 de ani 
Londra (MF) - Actrița 
Holly Hunter va 
deveni mamă pentru 
prima oară la vârsta 
de 47 de ani, 
informează srte-ul bri
tanic Female First. 
Actrița și partenerul 
ei, actorul britanic 
Gordon MacDonald, 
vor deveni părinții 
unei perechi de 
gemeni în decem
brie. Hunter și Mac
Donald s-au întâlnit 
jucând în aceeași 
piesă de teatru pe 
West End.
Reprezentanta 
actriței a refuzat să 
precizeze dacă cei 
doi se vor căsători 
sau nu, dar â 
declarat că viitorii 
părinți sunt absolut 
încântați de veste. 
Actrița are un pro
gram încărcat, chiar 
dacă este însărcinată. 
Ea filmează în 
prezent thriller-ul 
„Downloading Nan
cy" și va filma apoi 
drama „My Boy" și 
comedia „The Big 
White", cu Robin 
Williams și Woody 
Hanelson.

Regele David (Foto: arhivă)

unui palat vechi de 30 de secole, ceea ce l-ar situa în timpul lui David, potrivit Bibliei, transmite AFP.Săpăturile în cartierul Sil- wan, la cel mai vechi sit arheologic din Ierusalim, au permis degajarea ruinelor unui palat cu o lungime de 30 de metri, a declarat profesorul de arheologie Gabriel Barkai. Săpăturile au fost finanțate de o instituție ul- tranaționalistă israeliană, Centrul Shalem.Pe un strat aflat mai aproape de suprafață, cercetătorii au găsit amprenta unui sigiliu în ebraica veche a unui oficial menționat de Cartea lui Ieremia, mai recent cu câteva secole decât palatul.
Gay Pride în stil mare
■ A X-a ediție a Gay 
Pride va culmina cu pa
rada ambarcațiunilor pe 
canalele Amsterdamului.Amsterdam (MF) - Peste 400.000 de persoane sunt așteptate la Amsterdam la sfârșitul acestei săptămâni pentru tradiționala Gay Pride, o manifestare care ar trebui să genereze o cifră de afaceri de peste zece milioane de euro, potrivit Oficiului pentru Turism al orașului, transmite AFP.Punctul culminant al acestei a zecea ediții a Gay Pride va fi parada în ambarcațiuni pe canalele Amsterdamului, care va avea loc sâmbătă. Peste 250.000 de spectatori sunt așteptați să vină să admire cele 75 de echipaje în culorile curcubeului.

Regulile impuse de organizatori simt clare: este permisă nuditatea dacă servește unui scop creativ, dar sunt interzise actele sexuale.Festivitățile pentru această ediție a Gay Pride au început încă de joi, la primăria din Amsterdam, cu un discurs al unuia dintre adjuncții primarului, homosexual și el.„Acest eveniment este foarte important pentru Amsterdam din punct de vedere comercial, dar și pentru că arată că Amsterdam este uh oraș care respectă libertatea și toleranța, un oraș în care puteți fi cine vreți”, a declarat acesta.De altfel, unul din sponsorii Gay Pride de la Amsterdam este chiar municipalitatea. Olanda a fost prima țară care a legalizat căsătoriile între persoane de același sex.
Zece mii de mesaje de pace

care s-au născut în urmă cu șase săptămâni în nimale din Dortmund, Germania.
(Foto: EPA)

■ Greenpeace a lansat 
zece mii de mesaje de 
pace în amintirea vic
timelor Hiroshimei.

Tokyo (MF) - Organizația ecologistă Greenpeace a lansat, vineri, la Hiroshima, zece mii de „mesaje de pace” agățate de baloane în formă de porumbei, cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la primul bombardament atomic din istorie, care a zguduit întreaga lume, transmite AFP.Baloanele ce transportau mesaje trimise de la corespon denți din 155 de țări au fost lansate în fața Muzeului Memorial al Păcii, în amintirea celor 200.000 de persoane u-
Hiroshima, la 60 de ani de la bombardamentcise în bombardamentele nucleare de la Hiroshima și Nagasaki. Greenpeace și-a reiterat „a- pelul către liderii lumii pentru a-și asuma responsabili

tatea promisiunilor lor în favoarea dezarmării nucleare, printre care deschiderea imediată a negocierilor pentru un tratat vizând eliminarea armelor atomice”.în jur de 140.000 de persoane, aproape jumătate din populația de pe atunci a orașului Hiroshima, au murit pe loc în explozia bombei, pe 6 august 1995, sau în lunile care au urmat, ca urmare a radiațiilor sau arsurilor grave. Gel puțin 70.000 de alte persoane au fost ucise de a doua bombă, lansată la Nagasaki la 9 august 1945.Mesajele urmăresc sensibilizarea opiniei publice, ca asemenea catastrofe să nu se mai întâmple.
Operațiune de salvare

Moscova (MF) - Cartierul general al operațiunii de salvare declanșate pentru recuperarea submarinului rusesc ce a eșuat pe fundul Oceanului Pacific, cu șapte oameni la bord, deține date cu privire la localizarea exactă a navei, transmite pagina electronică a agenției RIA Novosti.„Submarinul a fost examinat cu ajutorul camerelor video, iar cartierul general deține informații credibile referitoare la condiția și localizarea acestuia”, a declarat Aleksandr Digalo, purtător de cuvânt al Marinei ruse.Oficialul a precizat că echipajul are provizii suficiente de apă și alimente pentru cinci zile, însă rezervele de oxigen ajung doar pentru 24 de ore.Purtătorul de cuvânt a declarat că submarinul AS-28 s-a prins într-o plasă de pescuit în timpul unei misiuni de rutină efectuate în Golful Berezovaia, la 75 de kilometri nord de centrul regional Petro- pavlovsk-Kamciațki.

Axel Springer cumpără Pro7
■ Se respectă intenția 
fondatorului de a uni 
puterea publicistică cu 
televiziunea.

Frankfurt (MF) • Grupul editorial german Axel Springer va prelua controlul asupra ProSiebenSat.l Media, în cadrul unei tranzacții în valoare de 2,5 miliarde de euro (3,1 miliarde de dolari), care

va conduce la crearea celui de-al doilea mare grup de media din Germania, transmite Reuters.Springer, care deține deja 12% din ProSieben, a convenit să achiziționeze 88% din acțiunile comune cu drept de vot ale companiei de la un grup de investitori privați condus de miliardarul american Haim Saban. Compania editorială va oferi proprieta

rilor de acțiuni preferențiale ProSieben - titluri listate fără drept de vot - 14,10 euro pe unitate, în cadrul unei oferte publice.Acordul, care va conduce la crearea celui de-al doilea mare grup de media din Germania, după Bertelsmann, se va derula în trei etape la încheierea cărora ProSieben va fi complet integrat în Springer.
Celedon, personaj ce întruchipează sărbătoarea Sfântului Virgin, coboară din tumul San Miguel în Piața Virgen Blanca, în cadrul celor cinci zile aleFestivalului din Victoria, Spania. (Foto: EPA)


