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O Caffe veche,’în limba maghiară, adusă la redacție de Kuron Gheorghe, prezintă, printre altele, și explozia de pe Cetatea Devei, din 14 august lt?49. /p.3 (Foto: Traian Mânu)

tre firmele hunedorene 
își fac reclamă după 
ureche, sau deloc.

Deva (T.S.) - Gă reclama e sufletul comerțului o știe oricine. Și totuși, la nivelul județului Hunedoara, mai

zero la reclamă!puțin de 10 la sută dintre firme au prevăzut în bugetul de cheltuieli costuri legate de publicitate. Practic, doar companiile multinaționale iau în calcul astfel de sume.„Știu că am nevoie de reclamă, dar nu sunt bani”, susține loan Petcu, administratorul unei societăți cu peste

40 de angajați. „Avem atâtea cheltuieli încât e foarte greu să te gândești la publicitate, îi invidiez pe cei care reușesc să facă acest lucru. Pentru că o firmă are nevoie de reclamă”, afirmă Viorel Cristes- cu, director.Majoritatea patronilor hunedoreni nu au noțiunea de

reclamă, declară Iosif Costin, administratorul unei firme de publicitate. „Știu că ati nevoie, dar vor ca rezultatele să fie i- mediate. Ori acest lucru este imposibil. Reclama presupune timp și băni. De aceea, patronii își fac reclamă după ureche. Iar rezultatele sunt pe măsură”, completează Costin.

A doua „strigare" la 
Bacalaureat

Deva (R.I.) - Peste 200 de candidați urmează să se prezinte la examenele celei de a doua sesiuni de bacalaureat la noi în județ. Examenele vor începe în data de 22 și 23 august cu proba de limba română și va continua în zilele de 24 și 25 august cu un test similar la limba și literatura modernă. Proba orală la limba maternă se va susține în 26 și 27 august, iar testele scrise vor debuta în 29 august și se vor încheia la 2 septembrie. Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor vor fi efectuate în data de 5 septembrie, iar rezultatele finale vor fi afișate în 8 septembrie. Numărul elevilor români care nu au promovat Bacalaureatul în prima sesiune din acest an a fost de 20.013.
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Turism hunedorean

Miliarde pentru producători
■ Crescătorii de ani
male de lapte benefici
ază de subvenții în pro
porție de 60%.

Ina Jurcone__________________
Ina.jurconcpinf ormmedia.ro

Deva - După două acte normative care au adus în buzunarele producătorilor agricoli

50 de miliarde de lei, Ministerul Pădurilor și Dezvoltării Rurale mai scoate bani din vistierie. Banii vin în județ pentru sprijinirea asociațiilor crescătorilor de animale pentru lapte. „Ni s-au repartizat 23 de miliarde de Iei vechi din partea ministerului. Banii vor putea fi folosiți de către producători pentru achiziționarea de dotări și instalații de muls

și de răcire a laptelui. Alocația din partea statului este de 60% din prețul de achiziționare, inclusiv TVA. Concret, banii se acordă pentru tancuri de răcire a laptelui, stand de muls mecanic, analizoare de lapte, generator de curent electric, motocositoare și tocători pentru furaje”, precizează loan Simion, director DADR Hunedoara.

Scumpiri
Deva (C.P.) - Prețul carburanților va crește începând de săptămâna viitoare. Nu a fost precizat cu cât se vor scumpi combustibilii, dar surse din cadrul rafinăriilor au declarat că se lucrează deja la noile.prețuri. Motivul: scumpirea barilului pe plan extern.

Monumentul
■ Statuia „Lupa Capi
tolina" din Brad a fost 
realizată din fonduri 
private.

Brad (M.S.) - O statuie turnată în bronz, care simbolizează originea latină a poporului român, va fi dezvelită în municipiul Brad cu ocazia sărbătorii localității, programată să aibă loc la începutul lunii septembrie. Potrivit primarului Florin Cazacu, realizarea statuii „Lupa Capitolina”, care reprezintă lupoaica romană împreună cu Romulus și Re-

latinitățiimus, a fost posibilă datorită fondurilor și donațiillor adunate de Asociația „Monumentul latinității” de la diverși agenți economici și sponsori de pe raza municipiului.Statuia va fi amplasată într- o piațetă special construită pentru a găzdui această lucrare din bronz. Tot ansamblul, care a costat 350 de milioane de lei vechi, va fi inaugurat oficial pe 2 septembrie, la deschiderea Zilelor Municipiului Brad”. De altfel, piațeta a devenit, de pe acum, un punct de reper pentru locuitorii Bradului, spune Cazacu.
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• Dificultăți, Cehia ar putea întâmpina dificultăți în cheltuirea, în intervalul prevăzut, a subvențiilor primite de la Uniunea Europeană, din cauza întârzierilor înregistrate în lansarea unor programe, a birocrației excesive și a amânării plăților, comentează publicația Hospodarske Noviny.
Așteaptă reacțiile Moscovei

Au pierdut o 
bombaSydney (MF) - O bombă pierdută de un avion de luptă american a avariat echipamentele din- tr-o tabără australiană de antrenament militar, fără a provoca însă victime, au anunțat, ieri, autoritățile ai^țraliene, citate de AFP. Incidentul s-a produs miercuri, când bomba transportată de un aparat F/A-18 Homet al infanteriei marine americane a căzut în apropierea unei clădiri militare la circa 130 de kilometri de localitatea Katherine, în Teritoriul de Nord, a anunțat Ministerul australian al Apărării.Bomba a căzut în timpul aplicațiilor anuale Southern Frontier, desfășurate la baza aeriană din Tindal, cu participarea a 500 de militari, 15 aparate F/A-18 Hornet cu baza în Japonia și două aeronave Hercules KC-130. Premierul australian John Howard a declarat că accidentele sunt inevitabile în timpul exerci-tiilor militare.

Polițiștii britanici 
vor protesta

Solidari
Londra (MF) - Cei 
4.000 de polițiști din 
Nottingham vor pur
ta banderole verzi 
pentru a-și exprima 
solidaritatea cu mu
sulmanii din regiune, 
au informat, ieri, mai 
multe publicații bri
tanice. Ei intenționea
ză să protesteze ast
fel față de sporirea 
numărului actelor de 
rasism, în creștere cu 
50% de la atentatele 
comise la Londra în 
iulie. Un responsabil 
al poliției, Steve 
Green, a comandat, 
în semn de „solidari
tate", 20.000 de 
banderole de culoare 
verde - reprezen
tativă pentru islam - 
al căror cost este de 
2.000 de lire sterline. 
„Numeroși părinți 
originari din Asia de 
Sud nu-și mai lasă 
copiii să se joace 
afară, iar femeile se 
închid în casă, de 
frică", a spus Green.

■ Seria agresiunilor asu
pra polonezilor în capi
tala rusă a continuat cu 
lovirea unui jurnalist.

Moscova (MF) - Polonia nu va formula nici un protest oficial după ce încă un cetățean polonez a fost bătut la Moscova, așteptând răspunsul Kremlinului la apelul formulat de președintele Aleksandr Kwasniewski, a anunțat, ieri, ambasadorul Poloniei în Rusia, Stefan Meller, citat de AFP. „Nu vom transmite o nouă notă de protest. Așteptăm reacția președintelui Vladimir Putin”, a precizat Meller.într-o ueclarație dată publicității în noaptea de joi spre

vineri, Kwasniewski a transmis un mesaj în care a cerut „autorităților ruse să întreprindă o acțiune energică pentru identificarea și pedepsirea organizatorilor și autorilor agresiunilor”. Meller a declarat că așteaptă „deciziile Varșoviei și un răspuns din partea autorităților ruse”, dar a recunoscut că scenariile celor trei agresiuni comise în ultimele zile asupra unor cetățeni polonezi sunt asemănătoare, iar descrierea principalului agresor ar putea indica faptul că este vorba despre aceeași persoană.
Trei polonezi bătuțiPrimul incident a avut loc la sfârșitul săptămânii tre

cute, când Andrzej Uriadko, colaborator al ambasadei poloneze la Moscova, a fost bătut în apropierea sediului misiunii diplomatice. După numai trei zile, diplomatul Marek Reszuta a fost agresat în aceeași zonă, iar joi seara a fost Înregistrat un incident similar, victima fiind de a- ceastă dată corespondentul cotidianului Rzeczpospolita, Pawel Reszka. „Este o acțiune profesionistă - o persoană bate victima, celelalte trei stau pe margine”, a spus el. Un purtător de cuvânt al ambasadei poloneze a declarat că primele două victime au fost externate ieri - Uriadko deoarece starea sa s-a îmbunățit, iar Reszuta, în urma unei ce

reri personale, în pofida faptului că medicii ruși doresc să îl mai țină sub observație. Pe de altă parte; poliția poloneză a interogat doi bărbați care ar fi avut legătură cu agresarea, în luna iulie, la Varșovia, a copiilor unor di- plomați ruși și a prietenului lor kazah, au declarat, ieri, surse din poliție. „Doi bărbați au fost interogați și plasați în detenție provizorie, fiind inculpați pentru tăinuire”, a declarat Mariusz Sokolowski, purtător de cuvânt al poliței capitalei poloneze. „Obiecte aparținând victimelor agresiunii au fost găsite asupra lor”, a adăugat el, refuzând să dea detalii în legătură cu persoanele reținute. ,

Afectat de detenție
Sydney (MF) - Fostul ostatic australian Douglas Wood, ținut captiv mai mult de șase săptămâni în Irak, a devenit aproape orb și infirm, din cauza diabetului de care suferă, a unui glaucom și a artritei, afecțiuni pentru care nu a putut fi tratat în timpul sechestrării sale. Un purtător de cuvânt al familiei lui Douglas Wood, în vârstă de 64 de ani, a declarat că acesta practic a orbit și că mobilitatea i-a fost grav redusă de artrita reumatoidă, după eliberarea sa, în iunie, de către trupele irakiene și americane. Degradarea capacității vizuale a lui Wood a fost provocată în mare măsură de faptul că acesta nu a putut lua medicamente pentru diabet și pentru glaucom în timpul captivității sale, a precizat Phil Quin. >,Vederea sa periferică a dispărut total. Poate vedea doar ceea ce este drept în fața sa. Sperăm că starea sa generală de sănătate se va ameliora”, a explicat Quin.

Gărzi la graniță
Rafah (MF) - Egiptul va începe, de săptămâna viitoare, procesul de desfășurare a 750 de gărzi înarmate la frontiera comună cu Fâșia Gaza, a a- nunțat, ieri, un responsabil cu rang înalt al poliției din Rafah, relatează AFP. Oficialul a declarat că gărzile vor dispune de arme ușoare și vor fi desfășurate pe un tronson de 12 kilometri, în zona Culoarului Philadelphia, controlat în prezent de armata israeliană.

General croat pus sub acuzare
B După ce a fost pro
movat de președintele 
Mesîci, Krujlac este acu
zat de instigare la crimă.

Zagreb (MF) - Adjunctul comandantului armatei terestre croate, generalul Mladen Krujlac, a fost acuzat că a ordonat executarea unui civil sârb în timpul războiului sâr- bo-croat din 1991 -1995 și face obiectul uhei anchete, au declarat, joi, surse judiciare croate, citate de AFP. „Când vom primi rezultatele anchetei poliției, vom evalua acuza

țiile formulate de un martor și vom lua decizia care se impune”, a precizat procurorul republicii, Mladen Bajici.
Denunțatîn iulie, subofițerul în rezervă Zeljko Dragicevici l-a denunțat pe generalul Kurl- jac, afirmând că acesta a ordonat unui lunetist să deschidă focul asupra unui civil sârb, în cursul unei operațiuni desfășurate în mai 1995 la Okucani, la circa 100 de kilometri est de Zagreb. Operațiunea avea drept scop preluarea controlului asupra terito

riilor croate ocupate de sece- sioniștii sârbi și a avut loc cu trei luni înainte de operațiunea „Furtuna”, care a permis recucerirea completă a teritoriilor ocupate și încheierea conflictului.Conform Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie, operațiunea „Furtuna” a provocat moartea a sute de civili sârbi și exodul a circa 200.000 de sârbi din Croația. Mladen Krul- jac a fost recent promovat de președintele croat Stipe Mesici la gradul de general de corp de armată.
Nu sunt de acord cu rezoluția

Au eliberat patru ostatici
Bagdad (MF) - Mișcarea liderului radical șiit Moqtada Sadr a anunțat că a eliberat, vineri dimineață, patru ostatici - trei sirieni și un irakian - care erau ținuți captivi la Bagdad de către „grupări teroriste”, relatează AFP. „Membri ai Armatei lui Mehdi au eliberat ostatici arabi și irakieni, răpiți de grupări teroriste care intenționau să-i ucidă în următoarele ore”, a declarat șeicul Abdel Zahra al-Suweidi, în timpul predicii susținute vineri în Sadr City, fieful din Bagdad al mișcării.Potrivit unei surse din cadrul organizației, ostaticii eliberați sunt un kurd irakian și trei sirieni, care erau ținuți captivi în cartierul Al-Bunuk, din nord-estul capitalei. Foștii ostatici se află într-un loc sigur din Sadr City, a adăugat sursa citată.

B Iranul insistă asupra 
deținerii controlului total 
asupra tehnologiei 
nucleare civile.

Teheran (MF) - Iranul a respins rezoluția adoptată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) prin care i se cere să-și suspende activitățile nucleare ultrasen- sibile, în timp ce secretarul general al ONU, Kofi Annan, a cerut Teheranului să se supună prevederilor din documentul oficial, informează Agenția France Presse.„Această rezoluție politică (...), adoptată la presiunea Statelor Unite și a aliaților săi (...), nu are bază juridică și logică și este inacceptabilă”, a declarat Hamid Reza A- ssefi, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe ira

nian, citat de agenția oficială Irna. Oficialul a adăugat că cele trei state europene au acționat „în contradicție cu negocierile din ultimii doi ani și cu acordurile” încheiate între cele două părți. „Republica islamică Iran nu renunță la drepturile sale legitime și insistă constant pentru deținerea controlului asupra tehnologiei nucleare civile”, a mai adăugat el.
Cere să se conformezeSecretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a cerut, ieri, Iranului să se conformeze rezoluției Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. „AIEA s-a exprimat în unanimitate, iar secretarul general cere ca rezoluția să fie aplicată”, a declarat, într- un comunicat, purtătorul de cuvânt al lui Kofi Annan. Iranul vrea control deplin.

l-au pus interdicție
Londra (MF) - Clericul isla- mist extremist Omar Bakri Mohammed, care a plecat din Londra în Liban, la sfârșitul săptămânii trecute, nu va putea reveni în Marea Britanie, a anunțat Ministerul de Interne de la Londra, citat de AFP. „Ministerul de Interne i-a retras lui Omar Bakri Mohammed viza de ședere pe o perioadă nelimitată în Marea Britanie și i s-a interzis să revină pe teritoriul britanic, pentru că prezența sa aici nu este în interesul ordinii publice”, a declarat un purtător de cuvânt. Omar Bakri, cetățean de origine siriană, dar care are pașaport libanez, este liderul mișcării extremiste Al Muhadjiroun, dizolvată oficial * în octombrie 2004. El i-a nu-,}, mit pe autorii atentatelor de ' la 11 septembrie 2001, din SUA, „cei 19 magnifici”. Sirianul locuia la Londra din 1986.
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• Ecologizare. în cadrul proiectului „închiderea Minelor, Refacerea Mediului și Regenerare Socio-Economică", derulat cu sprijinul BM, 34 dintre minele închise până în 2004 vor fi ecologizate. în Valea Jiului au fost selectate patru mine - Petrila, Livezeni, Uricani și Lupeni, suma totală alocată pentru acestea fiind de 17 milioane USD. (IJ.)
• Tabără educativă. Un grup de 50 de copii se ocupă de refacerea marcajelor turistice de pe cel mai lung traseu din Parcul Grădiștea Muncelului - Cioclovina: Costești - Târsa - Prihodiște - Poiana Omului - Porumbei - Rudele - Meleia - Tâmpu - Șteaua - Godeanu - Sarmizegetusa Regia și legătura cu Cabana Prislop până la Cugir. (S.B.)

Aproape 50 de români uciși

vineri, 5 august - Trei tineri și-au pierdut viața într- un accident de circulație, produs în localitatea Fornădie.- Un sătean din localitatea Ostrov a găsit patru cai și nu știe cui să-i înapoieze.- Peste trei sute de hunedoreni au primit interdicție de revenire în spațiul Schengen.- Un nou hypermarket va fi amplasat în zona străzii Mihai Eminescu din municipiu.
sâmbătă, 6 august

■ Cetatea Devei a fost 
distrusă în timpul unei 
explozii care a avut loc 
în 14 august 1849.

Deva (V.R.) - Kuron Gheor- ghe, pensionar din Deva, ne- a adus la redacție o carte veche, in limba maghiară, in care, între altele, e prezentată și explozia care a adus Cetatea în starea în care se află și astăzi. Evenimentul s- a petrecut în 14 august 1849, în timpul confruntării dintre austrieci și maghiari, primii aruncând-o în aer în momentul evacuării lor. în carte se spune că în explozie au murit 114 persoane, 46 dintre acestea fiind români, și că lupte dure s-au dat între Simeria și Sibiu. Cartea colecționarului devean a fost tipărită la sfârșitul secolului al XIX-lea.
Atestată la 1269Cetatea Devei este atestată documentar în anul 1269. în prezent, monument istoric și

Cetatea Devei - punct de atracție pentru turiștii aflați pe meleaguri hunedoreneimportant Obiectiv turistic al municipiului reședință de județ, Cetatea atrage din ce în cei mai mulți turiști străini.
Accesul pe Cetate este, din acest an, mult mai ușor - și spectaculos, deopotrivă - după ce administrația locală a pus

în funcțiune telecabina de pe Dealul Cetății, singura de acest gen care funcționează la noi în țară.
luni, 8 august i - La Minvest se vor-I închide mine și voravea loc disponibilizări masive.- Ministrul economiei este nemulțumit deabsența restructurării la TermocentralaMintia.- Guvernul a alocat bani pentru sprijinirea localităților hunedorene afectate de inundații.

marți, 9 august
i - Femeile angajate J cu ziua primesc detrei ori mai puțini bani decât un cosașmaramureșean.- Autoritățile au lansat, la. nivel național, o acțiune de verificare a activității gaterelor.- Un pescar din Petroșani a fost prins în mijlocul râului Strei de apele învolburate.

miercuri, 10 august 1 ‘ în plină vacanță, ------------------------------- toate cinematografele din județul Hunedoara sunt închise.- în urma unei ploi torențiale, în localitatea Bretea Română, 20 de gospodării au fost inundate.

J j J Jr j ZZ J Z^ ZZZZj Z>

LUNIAflat în trecere prin județ, ministrul Economiei Codruț Șereș anunță disponibilizări în minerit. Zice ministrul că prin minele din Brad nu prea mai este aur nici cât să-și facă Tăriceanu un ghiul model Radu Va- sile. Ceea ce a uitat ministrul, așa din goana mașinii oficiale, a fost să explice ce vor face disponibilizații. Cu siguranță că se va aplica principiul „Azi miner, mâine șomer și poimâine sezonier... în Spania”.

MARȚIDacă pe vremea „Odiosului” toți ute- ciștii munceau cu drag și spor pe șantierele patriei, azi cea mai căutată meserie se dovedește a fi cea de agent de pază. Cel puțin așa reiese din datele furnizate de reprezentanții AJOFM. Sincer să fiu, treaba asta e un semn bun. în ideea în care ceva, ceva tot a mai rămas de furat. Adică de păzit. Oricum canapeaua de la serviciu nu e ca acasă, dar pentru un somn în timpul serviciului merge.

* ZJ j 4 irj J J J* J J * 4 J j * J 4 4 j 4

MIERCURINu știu câtă cultură se face prin cinematograf, dar să nu funcționeze nici un cinematograf în tot județul e o chestie ciudată. Oficialitățile care se arată și ele „consternate” de treaba asta strigă sus și tare că vor lua măsuri. Probabil ale sălilor de cinema. în rest, anga- jații cinematografelor sunt în concediu. Oricum, cine are nevoie de film când, la noi în județ, viața bate de mult filmul. Iar cultura se face citind... etichetele sticlelor de băutură.
- Guvernanții „taie" din Parcul Național Retezat fără știrea administrației acestuia. - Hunedorenii nu știu cum să obțină bani; UE, dar nici cei care ar trebui să-i învețe.

joi, 11 august

Ministrul Codruț Șereș Eu vreau să fiu agent! Bă, cine-ma închis!

■ D.N. 7 - LEȘNIC - BURJUC - ZAM - SÎNTUHALM - 

SIMERIA - SIMERIA VECHE
• D.J.887 - SÂNTUHALM - CRSTUR - HUNEDOARA;

• In municipiul Deva: Calea Zarandulul - D.N. 7 Izvor - 

$oimu; - DJ.786

Opt miliarde de lei 
în infrastructură

JOIOr fi construit nemții ditamai Mercedesul, dar când e vorba de căruțe, au cam rămas de... căruță. Așa că vin pe-aici, pe meleaguri hunedorene, și își comandă căruțe folosite pe vremea lui Decebal. Cine știe, s-or fi gândit că, la cum o ia razna prețul petrolului, în curând, își vor ține Mercedesurile în garaje. Spre satisfacția românilor, care. în curând vor reuși să depășească toți nemții aflați în tranzit pe autostradă.

Carul lui Decebal

VINERIDupă ce reprezentanții AJOFM Hunedoara au prezentat cu mare tam-tam cei 100 de șomeri hunedoreni care vor lucra pe salarii babane la reconstrucția satelor sinistrate, treaba s-a dovedit a fi o chestie propagandistă. Viitorii „nababi” au aflat că salariile sunt departe de cele promise, că nu vor primi trei mese, ci numai una pe care o vor plăti. Mai rămânea să li se spună că de fapt nu vor primi salarii, ci vor veni cu bani de-acasă.

Sinistrații pot să aștepte

Caricatură de Uviu Stănilâ

■ Autoritățile din Brad 
sunt preocupate de 
reabilitarea drumurilor 
din municipiu.

Brad (M.S.) - Lucrările de reabilitare a drumurilor din zona centrală a municipiului Brad au costat bugetul local aproape 8 miliarde de euro, ele urmând să fie finalizate până la sfârșitul lunii septembrie, a declarat primarul Florin Cazacu. A fost turnat

un covor asfaltic nou, 1500 de metri pătrați de pavele fiind prevăzuți să acopere trotuarul de pe bulevardul central al municipiului. „Bradul a fost un șantier în ultimele 3 luni. Prioritatea administrației locale sunt lucrările la drumuri, care s-au aflat într- o stare deplorabilă. Dorim să avem drumuri practicabile și să nu ne fie rușine când alți cetățeni traversează municipiul”, a afirmat primarul Florin Cazacu.
Zeicani - oază de creație

Deva (S.B.) - Vernisajul Taberei de sculptură de la Zeicani, ajunsă la cea de-a IV- a ediție, unică de acest fel, organizată în 2005 în județ, are loc astăzi.Evenimentul are loc după două săptămâni în care opt artiști din întreaga țară au realizat sculpturi în lemn, piatră și metal.Lucrările sunt expuse în ansamblul sculptural deschis în aer liber, în urmă cu patru ani, care cuprinde peste 30 de lucrări concepute sub apă

sarea istoriei, pe meleagurile unde au viețuit strămoșii noștri, dacii.Localitatea Zeicani este situată la limita județelor Hunedoara și Caraș Severin, în apropierea renumitei localități Sarmizegetusa.Tabăra de creație de la Zeicani este susținută financiar, în fiecare an, de către doi oameni de afaceri din județul Hunedoara, care preferă să rămână anonimi și care fac promisiunea că vor menține continuitatea.

• Cotidian independent politic și economic, nr.l în județ.• Singurul cotidian local prezent pe piață șase zile din șapte.• Zilnic, trei pagini de mică publicitate.• Gratuit ■ Jurnal TV în fiecare vineri.• Cele mai avantajoase oferte de publicitate.

• Design atractiv și inovator, culoare.• Consultanță, competență și calitate.• Produse publicitare, în funcție de necesitățile clientului.• Căutați-ne cu încredere la următoarele nr. de telefon:Mihaela Flore 0721513871 Sorin Flori 0720487389
imTTM CUVÂNTUL
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730 Ceasul deșteptăti .
Emisiune interactivă de 
diyertisment și 
informații 

8:20 Teleshopping 
830 Desene animate:
□ Clubul Disney

930 Mic, da' voinic 
1030 Ora poveștilor 

11:00 Armonii
In natură 

1130 Miss World

România
12.-00 Mană 

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

Meteo. Sport 
14:15 Parteneri 

de weekend
1530 Dosar.

România
1630 Buriadi 
1700 Dincolo 

de hartă
1730 Spectacolul 

lumii ...văzut de loan 

Grigorescu
1800 Teleenddopedia 

1900 Jurnalul
TVR. Meteo. Sport

» 630 Nidodată să nu spui 
13 niciodată (reluare) 

830 Tazmania. Episodul 6 
900 Baby Looney Tunes, 

episodul 1
930 Toonsytvania, 

episodul 1 
10:00 Jack, agent secret, 

■J episodul 17. Cu: Bruce 
Campbell 

1030 Cleopatra 2525 

1130 kstrim tivi 
1200 Promotor 
12:50 Știrile ProTv 
13:00 Iubire in lumina reflec- 

toatelor. Cu: Teri Polo, 
David Sutcliffe 

1330 Născut DJ. Cu: Dan 
0Cortese, Bianca Kajlich, 

Cari Anthony Payne 
1400 Zâmbete Intr-o pastilă 

1430 Suflete rătăcitoare. Cu: 

0 Robert Downeyjr., 
Charles Grodin, Alfre 
Woodard, Kyra Sedg
wick

17:00 Ultimul cartuș (acțiune, 
H România, 1973). Cu: 

Gheorghe Dinică 
18:55 Știrile Sportive 

1900 Știrile ProTv. Sport

600 Agenția de detectivi
13 (polițist SUA, 1984). 

Cu: Loni Anderson, Lyn
da Carter, Eileen, 
Heckart, Walter 

Olkewicz, Leo Rossi
730 Gillette World Sport 
8:00 Jette Jim Button.

Prințesa Sissi 
r 1030 Casa de piatră 

10:30 Roata de vă 
1100 Na.a spațială

0 Odyssey. Cu: Peter 
Weller, Sebastian 
Roche, Christopher 
Gorham, Leslie Silva, 
Tamara Craig Thomas.

12:00 îngerul păzitor 

1230 Comedia animalelor 

1300 Știri
' 13:15 Dispariții

1400 Balada micuței Jo
Q (western, SUA, 1993). 

Cu: lan McKellen 
1630 10 chestii nu-mi plac la

H tine (comedie, SUA, 
1999). Cu: Julia Stiles, 
Heath Ledger 

1830 Săptămâr a financiară 
1900 Observator cu Gabriela 

Vrănceanu Firea. Sport

! 600 Simone (comedie, SUA 

1st 2002). Cu: Al Pacino, 
Benjamine Salisbury, 
Winona Ryder, Cather
ine Keener, Pruitt Taylor 
Vince. Regia: Andrew 

Niccol
800 Putem fi eroi (dramă, 
(2 Suedia, 2002). Cu: 

Michael Nyqvist Ariel 
Petsonk, Zamand Hâgg, 
Anna Petterson

930 învingătoarea (dramă, 

13 SUA 2003) 
1130 Orele (dramă, SUA, 

132002). Cu: Nicole Kid
man, Julianne Moore 

12:55 Moștenire cu cântec 

IS (comedie, SUA 2003). 
Cu: Beyonce Knowles, 
Cuba Gooding Jr.

14:55 Hollywood: Necenzurat 
Madonna

1525 Alien: Vânătoarea (SF, 

j 13 SUA 2003). Cu: James 
Spader, John Lynch 

1730 Kate și Leopold 

J3 (romantic, SUA 2001). 
Cu: Meg Ryan

1930 Simone (comedie, SUA 
132002). Cu: Al Pacino

I

07:00 Pescar hoinar (r) 0730 
Top sport. Culturism și Fitness 
0830 Teleshopping 0830 Uni
versul cunoașterii 0930 Enigme 

în Carpați (r) 0930 Arca lui Noe 
1030 Natură și aventură 1030 

Oala sub presiune 1230 Tele
viziunea, dragostea mea 13:00 

Agenția de plasare 1430 Aven
turi secrete (serial) 1430 Fasci
nația modei 15:00 Volei pe 

plajă: Campionatul Balcanic - 

Mamaia 2005 17:00 Miracole 

(serial) (AP) 1830 Fotbal: CFR 

Cluj - Jiul. Meci din Divizia A. 
Transmisiune directă 20:00 At
letism: Campionatul Mondial 
de la Helsinki. Transmisiune di
rectă 2045 Jurnalul TVR 2130 

Festivalul Callatis 2005. Iubirile 

verii 2005. Transmisiune direc
tă de la Mangalia 2330 Atle

10:00 Desene animate 10:30 

Sport, dietă și o vedetă 1130 
Motor 11:30 Viteză maximă 
1230 Sărit de pe fix (s) 12:30 
Ce vor fetele? (r) 14:00 Legă
tura de sânge (dramă, SUA, 
2002). Cu: Kathy Bates, Eliza
beth Perkins, Lynn Redgrave. 
Regia: Ron Lagomarsino 1630 
Schimb de mame 1730 Viață 
de vedetă'(d) 18:00 Focus 

1930 Special (d) 2030 Guin
ness - Lumea recordurilor 2130 
Poliția în acțiune 2230 Drumul 
dragonului (acțiune, Hong Kong 

1972). Cu: Bruce Lee, Nora 
Miao, Chuck Norris 0030 Jur
nalul seducției

11:15 Culoarea păcatului (s, r) 
12:15 Amazoana. Cu: Sergio 
Goyri, Karime Lozano, Eric del 
Castillo, Otto Sirgo, Ludwika 
Paleta, Roberto Ballesteros (s) 
13:15 Valentina, grăsuța mea 
frumoasă. Cu: Natalia Streig- 
nard, Juan Pablo Raba 14:15 
Fetele Gilmore (s) 15:30 Săr

mana Maria (s) 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:05 Vremea de 
acasă 18:10 Pariul iubirii. Cu: 
Patricia Manterola 2030 Nu
mai iubirea - telenovela din 

spatele telenovelei 21:00 Cu
loarea păcatului (s) 22:00 Ani
ta 00:00 Fetele Gilmore (s, r) 
0130 Poveștiri adevărate

16:45 Filiere 1730 Realitatea 
de la 17:00 17:15 Omul și 
cartea 18:00 Realitatea de la 

18:00 cu Sanda Nicola 1830 
No comment 18:45 Filiere 
1930 Realitatea de la 19:00 cu 
Sanda Nicola 19*40 Realitatea 
Media 20:00 Realitatea de la 

20:00 cu Sanda Nicola 20:15 

O tură de aventură (reluare) 
2130 Realitatea de. la 2130 cu 
Sanda Nicola 2230 Realitatea 

de la 22:00 cu Sanda Nicola 
22:15 Parfum de glorie 23:00 

Realitatea de la 23:00 cu San
da Nicola 23:15 Un m3 de cul
tură 00:00 Realitatea de la 

00:00 cu Sanda Nicola

EUROSPORT

tism: Campionatul Mondial de 
la Helsinki 0030 Club Callatis 

2005. Transmisiune directă de 
la Mangalia 02:00 Cristofor 

Columb (aventură, 1992)

2030 Neveste disperate (seri-
0 al, SUA, 2004). Cu: Teri 

Hatcher, Marcia Cross, 
James Denton, Eva Lon
goria, Felicity Huffman. 
Regia: John David 
Coles, Fred Gerber 

David
2230 Profesioniștii 
2330 Jurnalul TVR. Meteo.

Sport
23:15 Festivalul Internațional 

de Film 'Marea Nea
gra'. Cronica Festivalu-

030 La limita (thriller, 
S3 Statele Unite ale 

Ameridi, 1996). Cu: 
Patrick Swayze, Keanu 
Reeves, Gary Busey, Lori 
Petty. Regia Kathryn 

Bigelow. In Los Angeles, 
o bandă de hoți atacă o 
bancă, purtând pe fețe 

măștile unor foști 
președinți: Reagan, 
Carter, Nixon, Johnson

235 Jurnalul TVR.
Meteo

2030 Fascinație mortală
•^(thriller, Statele Unite 

ale Americii, 1995). Cu: 
Kim Delaney, Jack Sca
lia, Todd Allen, Randy 

Means. Frumoasa Mag
gie, un designer foarte 

apreciat, nu prea are 
noroc în dragoste. După 
neînțelegeri îndelun
gate, femeia se decide 

să se despartă de Sam, 
un tip care nu prea 
înțelege ce însemnă o 

relație de durată. La 
scurt timp după aceas
ta, Maggie se întâlnește 

cu un bărbat frumos și 
misterios de care se 
fodrăgostește nebunește 

22:30 American Ninja IV 
f3 (acțiune, Statele Unite 

ale Americii, 1990). Cu: 
Michael Dudikoff, David 

Bradley
030 Fascinație mortală

O (thriller, Statele Unite 
ale Americii, 1995). Cu: 
Kim Delaney

20*30 Ultima șansă (thriller, 

W Statele Unite ale Ame
ricii, 1994). Un instruc
tor de parașutism și o 
agentă KGB, înfruntând 
mafia rusească, sunt 
implicați în periculoasa 

acțiune de recuperare a 

unui mare tezaur
2230 Lege și ordine: Brigada 

«soedală

2330 8 căpățâni Intr-un sac
13 (comedie, Statele Unite 

ale Americii, 1990). Cu: 
Kristy Swanson, Andy 
Comeau, George Hamil
ton, Dyan Cannon, Joe 

' Pesci. Veți cunoaște 
personajul numit Tom
my Spinelli. El are la 
dispoziție două zile pen
tru a ajunge la 

destinație cu o geantă.
130 Cocurs interactiv
230 Observator
3:15 Roata de rezervă (relu

are)
345 îngerul păzitor
0 (reluare)

2130 Recrutul (thriller, SUA 
132003). Cu: Al Pacino, 

Colin Farrell, Bridget 
Moynahan, Gabriel 
Macht, Mike Realba, 
Ron Lea. Regia: Roger 
Donaldson

2330 insomnia (thriller, 
HStatele Unite ale

Americii, 2002). Cu: Al 
Pacino, Hilary Swank, , 
Robin Williams, Maura 

Tierney, Martin Dono
van. Regia: Christopher 

Nolan
130 A fost odată to Mexic

H (acțiune, Mexic, 2003). 
Cu: Johnny Depp, Anto
nio Banderas, Salma 

Hayek, Mickey Rourke, 
Eva Mendes, Danny Tre
jo. Regia: Robert 
Rodriguez

2)45 Destinație finală 2
Gt (honor, Statele Unite 

ale Americii, 2003). Cu: 
Aii Larter, AJ. Cook, 
Michael Landes, Ter
rence T.C. Carson

11:00 Furia naturii (d) 11:30 
Descoperă România (r) 11:55 
Teleshopping 12:10 Misterele 

planetei albastre (r) 13:00 
Teleshopping 13:15 Surorile (r) 
14:00 Pleasenville (r) 16:00 
Cheers (s) 17:00 Hamlet 
(dramă, SUA 1996). Partea a 

doua 19:00 Telefonul de la 

miezul nopții 2030 0 scrisoare 
pierdută (România, 1953) 2245 

Profiler: Psihologia crimei (s) 
23:45 Clanul Soprano (s)

04:30 Premoniții (r) 06:00 

Detectivi în paradis (r) 07:00 
Teleshopping 07:45 Programul 
de știri N24 10:00 Martin Mys
tery 10:30 Insula copiilor. Cu 

Eugen Cristea 1130 Raven (s) 
1230 Peripeții de vacanță (s) 
1330 Liz (dramă, SUA, 1995) 
1730 Sare și piper cu Stela și 
Arșinel 1830 24 de Ore Națion
al TV 19:10 Sport Național TV 
19:45 Jara Iu' Papură Vouă 
(emisiune de divertisment, 
2004) 2030 Numai tată să nu 
fiii (comedie, SUA 1989). 
2230 E mai simplu când minți 
(comedie romantică, SUA, 
1998) 00:00 Justine (r) 0130 

Numai tată să nu fii! (r)

0730 Bartolomeu (r) 0830 Cal
endar ecumenic 08:30 Tele
shopping 0930 Marș forțat (r) 
1030 La limită (2002) 1030 Vis 
de vacanță (r) 11:00 Charlie 
Lawrence, un haios pe dos (s, 
r) 1130 Jet set best of 1230 
Fan X 13:15 Fashion (r) 1345 

Highlife (r) 1430 Pasul Fortunei 
(r) 1630 Colierul de turcoaze 

(România, 1985, r) 1830 Brief
ing: Știrile săptămânii cu Adri
ana Muraru 19:00 Știri 19:15 

Vizuina leului (s) 2030 Alo, ați 
greșit numărul (comedie, Ro
mânia, 1958) 2230 Unde ești 
copilărie? (dramă, România, 
1988) 00:15 Știri 0030 Mâini 
iscusite (d)

0930 Sporturi extreme: Mag
azinul YOZ (r) 10:00 Fotbal: 
Liga Campionilor: Turul prelim
inar (r) 12:00 Atletism: Campi
onatele Mondiale, la Helsinki, 
Finlanda 17:00 Ciclism: Circuit
ul Profesionist - Clasica San 

Sebastian, în Spania (live) 1830 
Atletism: Campionatele Mon
diale, la Helsinki, Finlanda (live) 
2230 Sporturi de contact: Fight 
Club. Ediție specială, KO Mania 

23:00 Atletism: Campionatele 
Mondiale, la Helsinki, Finlan
da (reluare) 0130 Știri: Ediția 

specială a știrilor Eurosport 
01:15 Sporturi de contact: Fight 
Club Super: Lupta Le Banner - 
Abidi (reluare)

' **•*''J!5*.**»

11:10 Mari maeștri (spectacol 
de teatru) 12:15 TS - Corner 
1230 Ce, unde? 13:00 Știri, 
meteo 13:10 A iubi e necesar 
(s. Ung.) 14:00 AutoViziune 

14:35 La drum 15:05 Secolul 
nostru 1530 Festivalul de la 
Kapolcs 16:15 Căpitanul Baroti 
17:10 Leonardo 4-5 19:05 
Cineotta 15. 2030 Luxor-show 

2030 Jurnal, sport, meteo 
2135 Loto 21:15 Jack și Bob
by (s, SUA) 22:05 Party-Tură 
2330 Știrile serii 23:15 Stidete 

(f, Fr./lt. 1972) 00:55 Telesport

1225 Sfatul casei 12:55 Total- 
Car (magazin) 1330 Trăiește- 
ți viața încă o dată! (f, SUA) 
1425 Pacific Palisades (s, SUA) 
1525 Karen Sisco (s, SUA) 
16:25 Vrăjitoare fermecătoare 
(s, SUA) 1725 Stargate (s, SUA) 
1825 Comisarul Rex(s, Austria) 
1930 Știri, meteo 2030 Mag
ellan. Călătorie științifică în jurai 
Pământului 2030 Activity 

show, cu Szulăk Andrea 21:10 

Cabaret Sas la Teatrul Micro
scop 22:15 Gumă de mestecat 
fierbinte 00:05 Film artistic: 
Instinct criminal (acțiune SUA 

2001) 01:50 Doar o mușcătură 
(f, SUA) Cu: Jim Caney

1145 Alice in (ara Minunilor 
(aventuri, coproducție, 1999) 

1430 Providence 1445 Colindă 
de Crăciun (dramă, SUA, 1999) 
1630 Domnul muzică (come
die, SUA 1998) 18:15 întoar

cerea la Cutter Gap (dramă, 
Statele Unite ale Americii, 
2001) 2030 Providence 21:00 
Barbara Taylor Bradford: Să fii 
cel mai bun (dramă, SUA, 
1992)2245 Lege și ordine: 
Intenții criminale 23:45 H2O 
(dramă, SUA, 2004). Prima 

parte 0130 Crimă și pedeapsă 

(dramă, coproducție, 1998) 
03:15 Lege și ordine: Intenții 
criminale

0530 Rugby Tri Nations 2005: 
Africa de Sud - Australia. 0745 
Fotbal Chelsea TV 10:45 

Teleshopping 11:00 Fotbal 
Cupa Intertoto: CFR Cluj - FK 

Zalgiris Vilnius 13:00 Box pro
fesionist Legea pumnului 1530 
Fotbal Copa Libertadores: Sao 

Paolo - Paranaense 17:00 
Rodeo 18:30 Știrile TV Sport 
1930 Rugby Tri Nations 2005: 
Australia - Noua Zeelandă 

2130 Jocuri de vacanță 2330 
Fiarele nopții: K1 0030 Știrile 
TV Sport 00:30 Poker 01:30 
Motociclism extrem: Motoare 

Zburătoare 02:00 Rugby Tri 
Nations

630 Ultimul cartuș (acțiune, 
H România, 1973, r) 
830 Tazmania
930 Baby Looney Tunes 

(desene animate)
930 Toonsytvania (desene 

animate)
1030 în umbra unui vis

Q (acțiune, SUA 1992) 
Cu: Chuck Norris, Beau 
Bridges, Jonathan Bran
dis, Mako, Julia Nick- 
son-Soul. Barry 
iabrewski este un ado

lescent al cărui vis este 

să devină, într-o bună 
zi, un specialist în artele 

marțiale.
1230 Parte de carte Realiza

tor Cristian Tabără 
12:50 Știrile PRO TV 
1330 Bucătăria lui Radu 

1330 5 frați Julea 

1430 Născut DJ Cu: Dan 
HCortese

1430 Zâmbete Intr-o pastilă 
1530 Imprunut efivin (come

ta die, SUA 2002) 
1730 Vrei Teo, ai Teol 
1855 Știrile sportive 

1930 Știrile PRO TV Vremea

20:15 Stăpâr mărilor
H (coprod., 2001) Cu: 

Thomas lan Griffith, , 
Gerit Kling, Barry Flat
man, Stefano Santospa- 
go. Un mercenar 
încearcă să găsească o 

comoară, dar trebuie să 
se confrunte cu 
blestemul piraților. Jef
frey Thorpe (Thomas lan 

Griffith), demobilizat din 

armată pe motiv că a 
încălcat ordinele, nav
ighează Marea 
Carabelor în vasul său 

numit Sea Wolf, făcând 
pe mercenarul care 

acceptă orice job ce-i 
fose în cale.

22:15 Redtlnfi udgașl (horror, 

E3 Statele Unite ale 
Americii, 1999)

23:15 în casa vulturilor 

13 (acțiune, Statele Unite 
■le Americii, 1984) 

045 Westernul piratului
13 (coprod., 2001, r) 

Ol în umbra unul vis

730 Universul credinței 
830 Desene animate Clubul , 

(3 Disney
930 Cutia 

0 fantastică 
1030 Profesioniștii (r) 
1130 Stele... de dnd 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 ' 
desprecarieră.

1230 Viața

satiAi
1430 J TVR

Sț rt Meteo
14:15 Dânutz s.r.1. 

Cu Dan Bitman. 
.Patronul' Dan Bitman 
alege prin concurs VIP- 
uri pentru a putea vinde 
cele mai bune momente 

artistice!
1630 Concert extraordinar ; 

Tudor Gheorghe
1730 Tezaur folcloric 
1830 Tragerile loto 649 și

Non Omclogarea < 
1930 Jurnalul TVR Sport

2000 Multul 91 
Cu Vlad Enăchescu

20:15 Fotbal: Steaua FC 
Național (live)

2330 JumaM TVR Sport 
Meteo

23:15 Gala F tiv; iui 
tatemaționai de Him 
.Marea Neagră" 

0:15 Femeia tataia
U (thriller erotic, 

coprod., 2002) Cu: 
Antonio Banderas, 
Rebecca 

Romijn-Stamos, 
Thierry Ftemont, Peter 
Coyote, Edouard 

Montoute, Eva Darlan. 
Laura Ash este o 
seducătoare, o fru
musețe periculoasă: o j 
adevărată femeie fatală.

2:15 Jwnalul TVR 
{reluare)

335 la Imite
Idextremă (acțiune, 

Statele Unite ale 

Americii, 1991, 
reluare)

730 Concurs interactiv 
830 Vânătorii de fantome 

(desene animate) 
9:15 101 dabnațieni (desene 

animate)
930 Ttmon și Pumbaa 
945 Comedia animalelor 

10:15 Balada micuței Jo 

13(western, SUA, 1993, r) 
1330 Știri 
13:15 Dădaca 
1430 Indrenii din Cleveland - 

13 Marii învingători (come
die, SUA 1998) Cu: 
Scott Bakula, Corbin 

Bemsen, Dennis Hays- 
bert, Takaaki Ishibashi. 
După o carieră de suc
ces în lumea sportului, 
Gus Cantrell ajunge la 

capătul dramului. Dar 

înainte de a trece pen
tru ultima oară pe la 
dușuri, primește o prop
unere de la vechiul lui 
prieten. Roger Dom.

1630 Duninica to familie Pri

ma parte 
1840 7 zile

1930 Observator Sport; 
Meteo

I 
20:15 Duminica

tofemflfe 

Ultima parte 

2230 Observator 
2330 Recursul etapei 

Cu Ovidiu 

loanițoaia

130 Diferențe de
Qdasă (comedie. Statele 

Unite ale Americii, 
1999) Cu: Katie Holmes, 
Sarah Polley, Nathan 

Bexton, Timothy 
Olyphant Desmond Ț 

Askew, Taye Diggs. 
Nevoia - aparent 
Inocentă - a unei fete 

de numai 18 ani, Ron- 
na, de a face rost de 
câțiva dolari pentru a-și 
plăti chiria va declanșa 
un lanț de aventuri. î 

Ronna, vânzătoare 
la un supermarket nu 

prea are de ales și 
acceptă să-l înlocuiască 
pe colegul ei Simon 

totr-o mică afacere cu 
droguri.

630 Grădinița lui Tăticu'
13 (Comedie, SUA, 2003) 

Cu: Eddie Murphy, Jeff 
Garfin, Steve Zahn, 
Regina King, Khamani ț 
Griffin, Jonathan Katz

735 Băiatul cu părul lung 

O (Dramă, SUA 2004) Cu: 
Kevin Sorbo

9:10 Gnema, cinema, dne- 

Sma Episodul 33
940 Cursa Virginiei (Dramă, 
HSUA 2002) Cu: Gabriel 

Byme, Joanne Whalley 

1125 Concert Britney Spears
13- Live at Onyx Hotel 

1335 Batman (Acțiune -
HSUA 1989. Regia: Tim 

Burton. Cu: Michael 
Keaton, Jack Nicholson, 
Kim Basinger 

15:15 Joey Ep. 14-Joey și

0 premiera 
1545 Joey Ep. 15-Joey și

0 asistentul 
16:10 Nicholas Nickleby

13 (Dramă, SUA 2002) Cu: 
Stella Gonet

1825 Grădinița lui
HTătfcu’ (Comedie, SUA 

2003)

2030 Solaris (SF, Statele Uni- 
Hte ale Ameridi, 2002.

Regia: Steven Soder
bergh. Cu: George Cloo
ney, Natascha McEI- 
hone, Viola Davis, Jere
my Davies, Ulrich Tukur 

21MK) Orașul fantomelor

(3 (Thriller, SUA 2002) Cu: 
Matt Dillon, James 
Caan, Natascha McEl- t 
hone, Gârard Depar
dieu, Kem Sereyvuth. 
Jimmy Cremings (Matt 

Dillon), angajat la o 

companie de asigurări, 
este Implicat într-o serie 
de afaceri dubioase și 
este urmărit de FBI.

23:35 Nașul stresat (Comedie, 

0 Statele Unite ale
Ameridi, 2002) Cu: 
Robert De Niro, Billy

• Crystal, Lisa Kudrow, 
Joe Viterelli, Joey Diaz 

1sTO Punct de origine
H (Thriller, Statele Unite 

ale Americii, 2002) Cu: 
John Leguizamo

0730 Miracole (s, r) 0830 
Medalion folcloric 0930 Ferma 
1030 Pescar hoinar 10:30 
împreună pentru natură 1130 

H... ora Prichindeilor 1230 
Două roți 12:30 Magazin, IT 
1330 Atenție, se cântă! 1430 
Casa mea 14:25 Poftă bună! 
(d) 15:00 Secrete regale (d) 
1530 Doctorii (s) 1630 Natură 
și aventură (d) 17:00 Amy (s) 
1830 Farmece (s) 1930 Atlas 
(d) 19:30 Atletism: Campi
onatele Mondiale de la Helsin
ki (live) 20:45 Jurnalul TVR 
Sport Meteo 21:00 Festivalul 
Callatis 2005. Steaua de mare. 
Transmisiune directă de la 

Mangalia 2330 Atletism: Cam
pionatele Mondiale de la 
Helsinki (înregistrare) 0030 
Club Callatis 2005. Transmisi
une directă de la Mangalia 
02:00 Agenția de plasare (r) 
0330 Andromeda (s, r) 03:50 
Amy (s, r) Cu: Amy Brenneman, 
Brent Sexton, Richard T. Jones, 
Jessica Tuck

PRO CINEMA
12:10 Telefonul de la miezul 
nopții (s, r) 13:15 Lumea Pro 
Cinema CineProfil: Mel Gibson 

1430 O scrisoare pierdută 

(comedie, România, 1953, r) 
1630 Verdict Crimă (s) 1730 

Abracadabra (comedie roman
tică, SUA, 1958) 19:00 Tele
fonul de la miezul nopții (s) 
2030 Callas Forever (dramă, 
coprod., 2002) 22:15 Profiler: 
Psihologia crimei (s) 23:15 

Clanul Soprano (s) 0030 Callas

1330 Știri, meteo 13:10 Piața 
centrală 14:00 Dincolo de 

hotare 1535 Dispăruți de-acasă 
1530 Emisiune religioasă 
evanghelică 1630 Aprecierea 

uimâșilor. Em lui Vamus Xaver 
1630 Telesport 1735 Iris 
sălbatic (f, SUA) 19:10 Cinecit- 
ta 16. 2030 Știri, meteo, sport 
2025 Urc la ministru (f, Ung.) 
22:10 Friderlkusz ■ Libertatea 
cuvântului 23:15 Știrile serii 
2325 Telesport: CM de Atle
tism 0050 Lumea lui Wayne 2. 
(comedie, Statele Unite ale 

Americii 1992)

1230 Academia mămicilor 
1330 Pet Show 1330 Tradițiile 
românilor. Ediție specială. 
1430 Vino, mamă să mă vezi! 
15:00 Totul pentru tine (r) 
1730 The Flavours - 3 bucătari 
1730 Viață de vedetă (d) 1830 

Focus Primele știri ale serii! 
19:00 Special 20:00 Guinness 

- Lumea recordurilor 21:00 
întoarcerea mușchetarilor 

(aventură, coprod., 1989) 2330 

Halucinația (dramă, coprod., 
1991) Cu: Peter Weller, Judy 
Davis, Ian Holm, Julian Sands, 
Roy Scheider. 0130 Special (r) 
0230 Guinness - Lumea recor
durilor (reluare)

NAȚIONAL
07:45 Programul de știri N24 
0930 Teleshopping 1030 De
sene animate 1030 Insula copi
ilor (f) 1130 Agenția de tur
ism 12:00 Autoshow 12:30 

Sare și piper cu Stela și Arșinel 
1430 Albumul național 1630 

Asul din mânecă 1830 Acade
mia Vouă. Divertisment 1830 
24 de ore Național TV 19:00 
Fotbal: Rapid - FC Argeș. Prima 
repriză (live) 19.45 Sport la 

Național TV 2030 Fotbal: Ra
pid - FC Argeș. A doua repriză 

(live) 2230 Naufragiatul (dra
mă romantică, Anglia, 1997) 
23:00 Procesul unui terorist 
(dramă, SUA, 1988) 0130 Nau
fragiatul (dramă romantică)

1230 Bucătăria lui Stahl 1235 

Conan (s, av. SUA) 13:25 
Knight Rider Team (SUA) 1425 
Sliders (s, SUA) 15:25 Noile 
aventuri ale lui Flipper (s, SUA) 
1630 Pacific Blue (s, SUA) 
17:30 Walker (s, SUA) 18:30 
J.A.G. (s, SUA/Ger.) 1930 Știri 
2030 Jurnal 21:00 Mambo 
mania (comedie romantică 
SUA 2000) Cuu: William”Ash, 

Keri Russell, Brian Cox, Theo 
Fraser Steele, Julian Littman 
23:00 Tumul infernal (cata
strofă SUA 1974) Cu: Steve 
McQueen, Paul Newman, 
William Holden, Faye Dunaway, 
Fred Astaire 0230 Cu ochii larg 
închiși

0730 Club 700 Emisiune reli
gioasă 08:15 Culoarea păcatu
lui (s, r) 09:15 Uzurpatoarea (s) 
11:15 Anita (s) 13:15 Valenti
na, grăsuța mea frumoasă (s) 
14:15 Fetele Gilmore (s) 15:15 
Muzica de Acasă 15:30 
Sărmana Maria (s) 17:30 

Poveștiri adevărate 1835 Vre
mea de Acasă 18:10 Pariul 
iubirii (s) 2030 Numai iubirea. 
Telenovela din spatele telen- 
ovelei 2130 Pierdut și (re)găsit 
(comedie romantică, SUA, 
1999) Cu: David Spade 23:00 

Cristina Show la aniversarea a 
15 ani 0130 Fetele Gilmore (s) 
02:00 Poveștiri adevărate (r)

B1 TV j
1030 Trenul vieții 1130 Fan X. 
Videodipuri 1130 Jet Set 1230 

Top Fan X 13:00 Un nou 
început 13:30 Emisiune reli 

gioasă 14:00 Fan X (r) 15:00 
Briefing (d, r) 1630 Lumea în 

10.000 de minute. Cu Simona 
Vărzaru 17:00 Alo, ați greșit 
numărul (comedie, România, 
1958, reluare) 1930 Știrile 

Naționale 19:15 Cascada fer
mecată (s) 2030 Economia în 
60 de minute 21:00 Fashion. 
Emisiune de modă 2130 High 

Life. Emisiune de divertisment 
Cu: Monica Sta 22:15 Show
biz 2245 Vizuina leului (serial, 
reluare) 2345 Știri 0030 Famil
ia Lowendal, portrete (I, II)

HALLMARK
1030 Prietenii (comedie, 
Statele Unite ale Americii, 
1987) 12:15 Povestea Doam
nei Lambert (dramă, SUA, 
1991) 14:00 Providence (s) 
1445 Valul ucigaș (dramă, 
SUA, 1997) 1630 Annie’s point 
(dramă, SUA, 2005) 18:15 Pri
etenii (comedie, SUA, 1987) 
2030 Providence (s) 2130 Bar
bara Taylor Bradford: Să fii cel 
mai bun (SUA, 1992) Partea a 
doua. 22:45 Lege și ordine: 
Intenții criminale (s) 2345 H2O 

(dramă, SUA, 2004) Partea a 
doua. Cu: Paul Gross, Leslie 
Hope, Guy Nadon. 0130 Vul
pea neagră (western, coprod., 
1995) 03:15 Lege și ordine

17:00 Realitatea de la 17:00 
cu Simona Bălănescu 17:15 

Unu la unu cu Sorin loniță și 
Victor Nițelea 1830 Realitatea 

de la 18:00 cu Simona Bălă
nescu 18:30 No Comment, 
Oamenii realității 18:45 Filiere 

19:00 Realitatea de la 19:00 
Cu Sanda Nicola 19:40 No 
Comment, Oamenii realității 
20:00 Realitatea de la 20:00 
cu Sanda Nicola 20:15 Reali
tatea sportivă 21:00 Reali
tatea de la 21:00 21:45 No 

Comment Filiere 22:00 Reali
tatea de la 22:00 cu Sanda 

Nicola 22:15 Parfum de glorie 

Cu Dumitru Graur

EUROSPORT
1245 Atletism: Campionatele 
Mondiale, la Helsinki, Finlanda 

(reluare) 14:15 Atletism: Cam
pionatele Mondiale, la Helsin
ki 17:45 Sărituri cu schiurile: 
Marele Premiu de vara, la 
Courchevel, Franța (live) 19:15 
Atletism: Campionatele Mon
diale, la Helsinki, Finlanda (live) 
2130 Sporturi de contact: Fight 
Club Grand Prixul Mondial, la 

Paris, Franța (r) 22:15 Sporturi 
cu motor: Weekendul spor
turilor cu motor (reportaje) 
22:45 Champ car: Cursa de la 

Denver, Colorado, SUA (live) 
00:45 Tenis: Circuitul feminin 

Sony Eriksson - turneul de la LA 
Finala (live) 01:45 Atletism

TV SPORT
04:00 Supercupa Angliei. 
Chelsea - Arsenal 0630 Super 

Fotbal. Real Madrid - F.C. 
Barcelona 08:00 Fotbal Man
chester TV 11:00 Handbal UCL. 
Slagelse - Kometal 1230 Cupa 

Mondială de Fotbal pe plajă. 
Brazilia - Portugalia (live) 13:30 

Campionatul Național de Fot
bal pe plajă 1430 Fitnessâ 

1530 IndyCar - Nashville 1630 
Rugby Total 17:00 Nebunii 
Sportului I 1730 Retrospectiva 

Săptămânii 1830 Știrile TV 
Sport 19:00 Box profesionist 
„Lorzii Ringului" 21:00 Stele 

verzi 23:00 Motoare, Motoare 
0030 Fiarele nopții. K1 01:30 
Retrospectiva Săptămânii (r)
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«scnrZ»J>/z A A :\7z zsz A JO'z'zîlz: iz J ’JZ J• Rata șomajului. La sfârșitul lunii iunie, rata șomajului în județ se situa tot pe locul I în țară, cu 11,30%, mai mare1 cu peste un procent față de luna similară a anului 2004, când rata arăta 10,47%. în cifre absolute, aceasta înseamnă 22.370 șomeri. (I.J.)• Subvenții pentru agricultori. începând din20 august, în județul Hunedoara, vor fi dis-« tribuite subvențiile pentru producătorii agricoli care dețin mai puțin de 5 ha de teren arabil. Banii vor fi distribuiți de către primăriile arondate fiecărei localități. (T.S.)

Pirateria salvează sărăcia

clara.pas@infonnniedia.ro

Leul redevine 
pisicuța?!
CLARA PÂS

O

r

Intervenția Băncii Naționale a României a determinat devalorizarea cu circa 1400 de unități a leului în raport cu euro. Involuția s-a înregistrat în ultimele două zile ale săptămânii, după o perioadă destul de lungă în căre am asistat la așa-zisa „întărire a leului". Acest fenomen, cel puțin în luna august, nu a avut însă susținere în buna evoluție a economiei, pentru că se știe că este perioada concediilor, iar motoarele merg la ralanti. Explicația este alta. Au venit acasă românii plecați dincolo și au aruncat pe piață monedă europeană.fTXeși BNR a susținut la începutulLz săptămânii că nu va interveni în joc, joi,și vineri s-a văzut obligată să o facă. Poate cam brutal! Totuși cine câștigă și cine pierde? Exportatorii sunt resuscitați înainte de â intra în colaps - după cum afirmă reprezentanții patronatelor din domeniu -, îp vreme'ce importatorii așteaptă „vremuri mai bune". Deci, intervenția BNR poate fi văzută și ca o măsură menită să diminueze pe termen foarte scurt deficitul balanței comerciale.

■ Lipsa unui loc de 
muncă transformă 
hunedorenii în veritabili 
pirați ai șoselelor.

Tiberiu Stroia________________
fiber iu.s trăia gin farm media.ro

Deva - Probabil că nu există un navetist hunedo- rean care să nu fi fost abordat de o persoană care să-i pună la dispoziție mașina cu care îl duce la destinație la preț de autobuz.Și asta deoarece meseria de pirat al șoselelor a devenit una deosebit de atractivă pentru mulți hunedoreni care au la dispoziție un autoturism. Pentru a afla mai multe despre piraterie, CUVÂNTUL LIBER a făcut un drum de la Hunedoara la Deva cu o astfel de mașină.

Șoferul, fost lucrător la serviciul de Ambulanță al Spitalului Municipal Hunedoara, a fost disponibilizat în urmă cu câțiva ani. Ne oferă bilete de autobuz (cam șifonate) colectate de la clienții de pe maxi-taxi.„Am o soție și un copil și trebuie să le asigur hrana zilnică. Fac câteva curse și câștig aproximativ 200.000 de lei pe zi. în urmă cu câțiva ani era ușor, dar acum numai în Hunedjoara suntem vreo 70 care facem treaba asta”, susține șoferul.
“Să-mi ia nevasta!”Dezinvolt ne povestește că are vreo patru amenzi de plătit, dar că nu are de gând să o facă. „M-au amenințat cu executorul. Le-am spus că nu au decât să o ia pe nevastă- mea. Dar cu siguranță că,

după o săptămână, o vor aduce înapoi. Pentru că o femeie trebuie întreținută. Am încercat să-mi găsesc de lucru, dar la un salariu de 3,5
milioane de lei nu se merită. Decât să muncesc ca un sclav pentru patron, prefer să fac piraterie”, concluzionează hu- nedoreanul.

Defileul Jiului - "paper parc"

Hațegul nu se dezminteHațeg (T.S.) - Potrvit șefului Serviciului Vegetal din cadrul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara, Emil Gavrilă, și în acest an în zona Hațegului producția de cartofi a fost foarte bună. Acest lucru întărește convingerea reprezentanților DADR că în scurt timp această zonă va fi declarată “zonă liberă pentru cultura cartofului”. “S-au obținut producții de până la 40 tone la hectar în cadrul unor asociații conduse de Iustin Vasiu și Dragotesc Miron. Acest lucru a fost posibil prin respectarea cu strictețe a tehnologiei de lucru”, declară Emil Gavrilă

■ O simplă semnătură 
de la guvernanți a 
transformat Defileul 
Jiului în parc național.
IWA JURCONE_______________________
lna.Jurcone@lnformmedia.ro

Petroșani - în urma acestei hotărâri intrate în vigoare deja, în Defileul Jiului este interzisă orice formă de exploatare a resurselor naturale ori a terenului care dăunează conservării zonei. Mai sunt interzise vânătoarea și pescuitul, f exploatarea masei lemnoase, construirea de locuințe și chiar agricultura. Toate acestea pentru a deveni buni europeni, fiindcă odată cu aderarea este nevoie ca în România să se dubleze suprafața ariilor protejate până în 2007.
Doar pe hârtie„Am auzit de această intenție a executivului, dar în prezent nu există o trans

punere grafică a ariei. Ideea este bună, dar numai dacă cei care au făcut-o au motive întemeiate și în acest sens nu ne vom pierde credibilitatea. Sper să nu fie un gest de disperare și Defileul să fie de fapt doar un paper parc, adică un parc pe hârtie, așa cum s- a mai procedat și în alte țări.

Constituirea lui reală se face pe fundamente care impun restricții. Avem cunoștință de faptul că există persoane fizice și juridice care se împotrivesc acestei hotărâri pentru că doresc să exploateze în continuare resursele”, declară Zoran Acimov, directorul PNR.

In Defileul Jiului se interzice exploatarea resurselor naturale

„Cântecele 
Streiului"Deva (S.B.) - Duminica de 14 august a fost aleasă de simerieni pentru demararea unui program cultural de promovare a tinerilor artiști de muzică populară. Este vorba despre Festivalul de folclor „Cântecele Streiului” ediția I, ce va debuta în Parcul Tineretului Simerip, la “ora 16.00. Tinerii participanți ce doresc să evolueze pe scena festivalului sunt, până acum, puțini la număr, însă înscrierile se pot face și duminică. Manifestarea este încadrată în „Zilele Sime- riei”, sărbătoarea orașului, evoluția concuren- ților fiind urmată de un spectacol folcloric susținut de interpreți de muzică populară hunedoreni și de invitații acestora, Văru’ Săndel și Tiberiu Ceia.

PĂREREA TA CONTEAZĂ: Crede/i că e bine că se înființează alte arii protejate?

Cuvântul liber vă recomanda
Conopidă 1,49 lei/kg (Artima)

Cartofi noi 0,69 lei/kq (Artima)

Ardei gras 1,99 lei/kq (Artima)
Piersici 2,49 lei/kg (Artima)

Cotlet feliat cu os 17,49 lei/kg (Artima)

Ulei Clever 2,62 lei/litrul (Billa)

Cașcaval Clever 10,99 lei/kq (Billa) r

Telemea 5,99 lei/kq (Billa)

Spaghete 0,83 lei/400 grame (Billa)

Jambon presat 1,69 lei/100 grame (Billa) !

Da, oricum trebuie curățate pădurile.Dacă e exploatat așa cum se cuvine, lemn de foc pot avea oamenii și peste 100 de ani.
Nelu Trif, 
Deva

Da, are un rost această măsură.La cât lemn s-a tăiat, trebuie ‘să aibă cineva grijă de ele, măcar să nu mai aibă loc inundații.
Moise Nicolae,
Deva

Da, este bine.Oricum trebuie protejate. Dacă măsurile vor fi aplicate așa cum trebuie, vor trebui respectate.
Alina, 
Deva

Bineînțeles că-i bine. O să fie alt aer, ăsta-i prea poluat. Dacă se va respecta... asta depinde doar de români.
Gheorghe Faur, 
Deva

Eu așa cred. Și oricum lemnul se exploatează fără nici un control, așa că eu nu văd nici o problemă. Dacă e nevoie...
Sânziana Faur, 
Deva

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 13 august 2005

COT AȚII VALUTARE
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 f iî î 4 i 4 4 4 î 4 4 4 4 4 J 4 J J J z J 4 j j j j j j j j 4 J 4 j j 4 4 j 4 w j 4 j J £ 4 4 4^4 44444444

Valută 
BNR

euro
'3,5389

dolar
2,8378

liră sterlină
5,1516

'EmsuI valutar practicat de lirtile din Deva
Valută euro dolar liră sterlină

: c Vc vC• v
Banc Post 3,4400 3,4850 2,7600 2,8050 4,9300 5,0100
BRD 3,5100 3,4607 2,8240 2,7898 5,1090 5,0290
Banca Transilv. 3,4550 3,5550 2,7702 2,8552 5,0313 5,1783
Raiffeisen Bank 3,4400 3,5200 2,7450 2,8350 4,9800 5,1500

Cursul-valutar .practicat de casele de schimb valutar din Deva .......................  i

Star Exchanqe 3,4200 3,4800 2,7500 2,8000 4,8000 5,1000
Herdan Exchange 3,4200 3,5000 2,7500, 2,8000

mailto:clara.pas@infonnniedia.ro
media.ro
mailto:lna.Jurcone@lnformmedia.ro
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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 ArtăForma;
4. Alimentara Dacia;5. Intersecția Zamfirescu * - B-dul Decebal.

Anunțurile de mică 
publicitate sunt gratuite 
pentru persoanele fizice.

MW

PARTENERUL DUMNEAVOASTRĂ

respectivă.

AICI POATE
FI RECLAMA

AGENȚIA IMOBILIARĂ 

PRIMA - INVEST

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316

AGENȚIA IMOBILIARA 
MIMASON

vă așteaptă în Deva la
adresele: Aleea 

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

și b-dul I. Maniu, bl. 3
L2, parter, tel. 206003.

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

în spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0721/744514.
(28146)

 :

AGENȚIĂIMOBÎLI ARĂ
CASA BETANIA 2004

. X cihhinistratorul Agenției, dl. ADRIAN LAZÂR, cunoscut pe piața imobiliară pentru 
AAseriozitatea, probitatea morală și consecvența de care a d< dovadă de-a lungul 

anilor, dorește să mulțumească tuturor celor ce au solicitat serviciile agenției și să-i 
asigure de faptul că toți cei care îl vor acorda încredere șl în continuare, vor avea 
parte de servicii imobiliare la cel mai înalt nivel. Dintre acestea amintim:

♦publicitate intensivă a ofertei imobiliare atât în mass-media, cât șl prin internet, 
fiind șl parteneri ai celui mai căutat portal de publicitate imobiliară www.lmoblliare.ro. 
unde agenția CASA BETANIA 2004 în numai 3 săptămâni, a urcat de pe locul 17 pe locul 
2 îh top 5, topul celor mal solicitate agenții din județul Hunedoara - serviciu gratuit

♦acordarea de asistență Juridică și consultanță Imobiliară - serviciu gratuit 
♦prezintă programul „PERFIZ” prin care Banca Comercială Română acordă credite 

imobiliare și ipotecare persoanelor fizice, program pe care agenția îl deține în urma 
încheierii unui protocol între cele două Instituții - serviciu gratuit

♦pune la dispoziția clienților notar public în vederea încheierii contractului de 
vânzare-cumpărare - serviciu gratuit

♦asigură extras de carte funciară în vederea perfectării tranzacției.
♦intermediază șl ajută la negocierea prețului și a termenelor de eliberare/predare 

a imobilelor tranzitate.
Dorim să vă informăm de faptul că, odată ce Intrați în contact cu 

noi, veți face cunoștință cu seriozitatea șl profesionalismul 
agenților noștri, comportament ce-i caracterizează șl pe care l-au 
demonstrat în nenumărate rânduri.

4-XWnEîMOBfnWlÂ 
vânzări, cumpărări 

închirieri-îmobife, terenuri 
♦CASĂDEAMANEF 
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Tranzacții imobiliare avantajoase, 
fn cel mai scurt timp! (28148)

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

4 2234Q0 
0723/020207
0740/914688

Casa Betania
www.casabetanla.rdsllnk.ro
“... aproape de tine...” |
e-mail: casabetania9rdslink.ro “
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Garant Consulting
11 ani de experiența

lmoblliare.ro
http://www.casabetanla.rdsllnk.ro
casabetania9rdslink.ro


• Pleacă Baros? Aston Villa este interesată de serviciile atacantului ceh al echipei Liverpool, Milan Baros. După ce inițial a propus șase milioane de lire sterline, Aston Villa ridică oferta la 6,5 milioane. Clubul din Birmingham ar putea ajunge astfel la un compromis cu Liverpool, care nu intenționa să-l cedeze fără șapte milioane. (C.M.)
• Real Madrid în Ungaria. Real Madrid va juca, duminică, la Budapesta, în compania unei echipe compuse din fotbaliști unguri, pentru a aduce un omagiu fostului jucător al formației spaniole, Ferenc Puskas, în vârstă de 79 de ani. însă, nu este sigur dacă fostul atacant va putea asista la acest meci, el fiind grav bolnav. (C.M.)

Luminița Sirbu

Arcași hunedoreni la 
C.E. din Danemarca

Aninoasa (C.M.) - Patru componenți ai clubului Minerul Aninoasa au plecat, ieri, spre Danemarca pentru a participa, începând de luni, 15 august, la Campionatul European de tir cu arcul, rezervat juniorilor și cadeților. Delegația hunedoreană, condusă de antrenorul Viorel Hăbian, s-a îmbarcat în jurul orei 16.00 în două mașini și a plecat spre Arad, urmând să treacă granița cu Ungaria pe la Nădlac și să-și continue apoi drumul spre locul de desfășurare al întrecerii. Lotul deplasat de Viorel Hăbian

la europene este format din Luminița Sîrbu și Andreea Urițescu care vor concura în competiția rezervată junioarelor și din Răzvan Marcu și Ștefan Ristei care vor trage în concursul cadeților.Cele două arcașe din Aninoasa sunt cunoscute cititorilor noștri nu doar pentru performanțele sportive, ci și pentru că au obținut locurile I și III în concursul Miss Sport „Cuvântul liber”.Obiectivul arcașilor din Aninoasa la Europene este cucerirea a cel puțin unei medalii. Andreea Urițescu

Simota amenința cu amenzi
5

■ Patronul Jiului are 
pretenția ca echipa sa 
să nu se facă de râs în 
meciul cu GFR Cluj.

O

Victor Pițurcă a decis lotul 
pentru Andorra

București (C.M.) - Selecționerul Victor Pițurcă a anunțat lotul de 20 de jucători pentru meciul pe care reprezentativa
Ciprian Mabinuț 
clprian.marimit* lnformmedia.ro

a
V. Pițurcă

României îl va disputa miercuri, de la ora 21.30, pe stadionul Gheorghe Hagi din. Constanța, împotriva selecționatei Andorrei, în grupa I de calificare la CM 2006. La reunirea tricolorilor. care va avea loc

Petroșani - Finanțatorul Jiului, Alin Simota, nu apelează la psiholog pentru a-î trezi la realitate pe compo- nenții echipei sale de fotbal, ci se dovedește mult mai pragmatic anunțând sancțiuni financiare în cazul unui meci

dinamoviști Pereny, Ilin și Claudiu Drăgan au valoare de Divizia A. Oricum, o înfrângere nu e o tragedie, pentru că mai simt încă multe etape de disputat. Contra ceferiștilor încercăm în primul rând să nu primim gol și eventual să îi surprindem pe contraatac”, preciza Chirilă.CFR Cluj nu va putea conta pe căpitanul său Vasile Jula, iar de la Jiul Petroșani va lipsi Ciprian Petre, ambii indisponibili din cauza accidentărilor.

CFR Cluj - Jiul Petroșani, sâmbătă, ora 18.00 - WR 2
Palmares țcu CFR Cluj gazdă): 18 3 6 9 17- 27

ta Cluj; 9 meciuri, 3 victorii pentru CFR, 5 remize, 1 victorie pentru Jiul, 
golaveraj 13-8 pentru CFR._______________J_________________\,

La Mmfinl: 9 meduri, 8 victorii pentru Jiul $1 e imM, golaveraj 19-4 pen

tru Jiul.

Primul meci: 1-1, Ia Clui(30.10.1947)

Scor maxim: 4-1 pentru Mul la 

singura yictone ooynura oe Jtt 
Ultimul med jucat la Cluj (ta D

Arbitri: Alexandru Deaconu (București) - centru. Aurei Onița (Constanța), 

Adrian Vidan (București)- asistenți. ______________ ■-_______

Observatori: Mircea Cezar lonescu, Gheorghe Moise (ambii București)

duminică, la o rg 10.45, la Casa Fotbalului, vor fi prezenți Boar șapte fotbaliști: Cos- min Contra, Combin Bărcăuan, Răzvăn Raț,Flavius Stoican, Gigei Coman, Gigei Bucur și Dorinei Munteanu, întrucât ceilalți se vor prezenta abia luni în cantonament după ce vor susține jocurile cu echipele lor de club. Luni, de la ora 18.00, la Constanța, va avea loc un antrenament, urmat de o conferință de presă a selecționerului. Antrenamentul oficial al echipei României se va desfășura marți, ora 11.00. Andorra va sosi la București luni, pe aeroportul Henri Coandă. Partida va fi arbitrată de o brigadă din Israel, formată din Haim Jakov (central) - Shmuel Shteif, Erez Zatelman (asistenți).

Bogdan Lobon| (Ajax Amsterdam), George Curcă (Fatal 

Constanța)

Fundași
tata Stoican, :ăuan„ Mmm Raț (toți Șahtior
Donețk), Cîosnraii (Getafe), Gabriel Tamaș (Dinamo

București), Cristian Chivu (AS Roma), Cosmin Pașcovicl 

(Farul Constanța)

ftaaKta Serina}, Claudiu Maritaa (Dlnamo 

București), DaniSI Niculae (Rapid București), Gigei Bucur 

(Poli Timișoara)
Dacă va fi folosit ie Pițurcă, antrenorul-jucator al echipei 
GER Cluj, Dorinei Munteanu, va acumula 125 (te selecții 

la echipa națională a România, egalându-l astfel pe record

manul de pini acum. gheorghe Hagi.

ZXl, (Șieillt lira^oll. liberie Bălan (Sportul ta 

dențesc), Florentin Petre (Dlnamo București), Mihai 
latatache (EC Zurich), Sorinei Munteanu (CFR Cluj). Gigei 

Coman Boli Timișoara), Nicolae Dică (Steaua București) -

slab în compania revelației CFR Cluj.„Pentru că trupa lui Dorinei Munteanu este una dintre cele mai în formă ale momentului, nu ne punem speranțe în victorie, dar nici nu accept să ne facem de rușine. De a- ceea le-am spus băieților că toți cei care nu vor lupta în teren așa cum o fac profesioniștii vor suferi penalizări financiare”, preciza patronul „minerilor", Alin Simota.
Scuze anticipateCăutând parcă anticipat justificări pentru un rezultat slab, antrenorul Ionuț Chirilă s-a declarat nemulțumit de lotul de jucători avut la dispoziție. „Doar trei jucători din lotul nostru, respectiv foștii Simota așteaptă de la fotbaliștii Jiului devotament față de culorile clubului (Foto: arhivă)

Norme de control la Sibiu
■ Cetate profită de 
testare și va juca două 
amicale cu Rulmentul și 
CSM Sibiu.

Deva (C.M.) - Jucătoarele de la Cetate Deva vor susține, azi, 16 august, la Sibiu, alături de echipele Oltchim Rm. Vâlcea și CSM Sibiu normele de control obligatorii pentru Liga Națională. Pentru a putea participa în competițiile organizate de FRH, componentele e- chipelor din prima ligă trebuie să îndeplinească haremurile

minime obligatorii la șase probe: 5 x 30 m; 30 m dribling printre jaloane; pentasalt; deplasare în triunghi; aruncare cu mingea la distanță; testul Cooper. „Fetele au atins un nivel de pregătire fizică ce le va permite să treacă cu ușurință aceste teste, astfel că examinarea ar trebui să fie o formalitate. Mult mai utile vor fi cele două meciuri amicale pe care le vom susține cu a- ceastă ocazie, cu Rulmentul Brașov sâmbătă și cu CSM Sibiu duminică”, preciza Liviu Jurcă, antrenorul devencelor.
RECLAMA

—i -----------------

. . H Economisește cu abonamentul

45% Reducere „nm!
Preț/ziar pentru abonament lunar

22 bani (2.2691»«echo

CUM TE ABONEZI? • _ •i 5 Numele ,o" Decupează și completează talonul. i « i
o- Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau ] JJJ Prenumeletrimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 i “ iDecembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. j 'Vei fi contactat în cel mult 5 zile. i M
o- Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 [ g Adresa la care doresc să primesc abonamentul:(tarif local). i

UI Strada
Preț/ziar pentru abonament anual

1Ș ,l9am (1.920 lei vechi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
1111 «UI IR mai comPlet supliment

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

Abonamente ! z Nr--------- B1--------------- Sc-------Ap— 0
1 o - 11 lună 5.9 lei (59.000 lei vechil pret/ziar ab. 22 bani (2.269 lei vechi) 1 _j Localitatea a.

3 luni 16.9 lei (169.000 lei vechi) preț/ziar ab. 21 bani (2.166 lei vechi) ]

6 luni 31.9 lei (319.000 lei vechi) preț/ziar ab. 20 bani (2.045 lei vechi) 1 Telefon (opțional) ------------------------------------------------------- 1
12 luni 59.9 lei (599.000 lei vechi) preț/ziar ab. 19 bani (1.920 lei vechi) J

lnformmedia.ro
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• Stranier. Valentin Năstase ă evoluat în 
repriza secundă a meciului amical pe care 
Bologna l-a câștigat, joi seară, cu 1 - 0, în

„Câinii", siguri de calificare
fața formației Crevalcore, din a patra divizie. 
Tehnicianul Renzo Ulivieri a folosit două 
echipe diferite în acest meci.(MF)

Barbosa se 
retrage

Lisabona (MF) • Fos
tul căpitan al echipei 
Sporting Lisabona, Pe
dro Barbosa (foto), in 
vârstă de 35 de ani, și-a 
anunțat, joi, retragerea 
din activitatea competi- 
țională. „Mă gândeam la 
retragere Încă din luna 
mai. Am avut oferte de 
la echipe portugheze și 
str&ine, dar am decis să 
mă retrag**, a declarat 
Pedro Barbosa. Contrac
tul jucătorului Pedro 
Barbosa cu Sporting Li
sabona a expirat în luna 
iunie. Pedro Barbosa a 
mai evoluat la echipele 
SC Freamunde și Vito
ria Guimaraes, iar din 
1995 a jucat pentru Spor
ting Lisabona. „Această 
profesie este minunată 
și am dat totul pentru 
ea. Aș fi putut juca la 
cel mai înalt nivel încă
vreo doi ani, dar pentru 
că nu mai pot face acest

ci am decis să 
mă retrag”, a 
spus Pedro 
Barbosa.

lucru la Sporting, atun

Carlos Bueno

Speranța 
în FIFA
București (MF) - In
ternaționalul Urugua
yan Carlos Bueno, al 
cărui transfer la Paris 
Saint-Germain este 
contestat de dubul 
său, Penarol, crede 
că RFA va oficializa 
achiziționarea sa de 
către gruparea fran
ceză. „Noi avem sufi
ciente argumente 
pentru a avea câștig 
de cauză. FIFA ne va 
da dreptate", a de
clarat atacantul 
îhtr-un interviu din El 
Observador. Bueno și 
compatriotul său 
Cristian Rodriguez 
susțin că acordurile 
lor cu Penarol au 
expirat pe 31 decem
brie 2004. însă, gru
parea uruguayană 
susține că cei doi au 
contracte cu Penarol 
până ih 31 decem
brie 2006 și a decis 
să facă apel la FIFA

■ Dinamo a învins cu 
3 -1 Omonia Nicosia în 
prima manșă a turului II 
preliminar al Cupei UEFA.

București (MF) - Antrenorul loan Andone este de părere că rezultatul obținut de Dinamo în meciul tur cu O- monia Nicosia, scor 3 - 1, nu asigură calificarea în turul I al Cupei UEFA și crede că formația sa a avut noroc la scorul de 0 - 1, când ciprioții ar fi putut majora diferența.„Ne-am propus să înscriem cât mai multe goluri, însă din păcate nu am reușit să nu primim. Dacă vom juca la fel și la Nicosia vom, avea probleme. Scorul de 3 - 1 nu ne asigură calificarea. Știam și noi că ciprioții joacă tare și aceasta va fi una dintre problemele cu care ne vom confrunta la Nicosia, unde vom avea împotrivă și publicul foarte agresiv. Sper într-o posesie mult mai bună decât la București și vreau ca acolo să evităm cornerele și loviturile

Bălan (d), om de bază în echipă (Foto: EPA)libere”, a declarat Andone. Tehnicianul dinamovist s-a declarat nemulțumit de jocul echipei sale.
Au avut noroc„Nu ă fost o partidă prea bună din partea noastră. Am întâmpinat foarte multe probleme la posesia balonului și am suferit în duelurile de unu la unu. Am avut și noroc, pentru că la 1 - 0 oaspeții au avut șansa de 2 - 0, însă Gaev ne-a salvat cu prețul unei ac

cidentări. Apoi, când au jucat în zece oameni, ne-am mulțumit cu 3 - 1 și aici am greșit foarte mult”, a explicat antrenorul. loan Andone a motivat evoluția mai slabă a elevilor săi și prin trei accidentări: „Am avut trei jucători accidentați. Pe Tamaș, pe Nicules- cu, care a suferit o entorsă la genunchi aseară, în timpul antrenamentului, și pe Ple- șan. La pauză l-am băgat pe Tamaș ca să mai echilibrez media de înălțime. Când am

văzut că nici cu patru ata- canți în teren nu reușim să înscriem, am riscat 20 de minute cu Niculescu”.
Fluierele publiculuiîncă din prima repriză, ti] parte a suporterilor aflați la tribuna I a stadionului dinȘoseaua Ștefan cel Mare i-au cerut lui loan Andone să-l introducă în teren pe atacantul Claudiu Niculescu și i-au fluierat în mai multe rânduri pe Florentin Petre și Florin Bra- tu. „Fanii pot să ceară orice, pentru rezultate răspund eu”, a comentat Andone.Delegatul UEFA la partida Dinamo - Omonia Nicosia, francezul Roland Coquard, a intenționat să întrerupă jocul la jumătatea primei reprize, din cauza faptului că unii șpectatori foloseau fluiere în momentul în care mingea a- jungea la jucătorii ciprioți, derutându-i pe aceștia în câteva rânduri. De la stația de amplificare a stadionului s-a făcut apel la suporteri să nu mai folosească fluierele.

Mulțumit, dar și dezamăgit
Helsinki (MF) - „A fost o competiție dificilă, însă această medalie reprezintă un rezultat bun pentru mine. Sunt foarte mulțumit, dar și puțin dezamăgit deoarece puteam mai mult”, a spus Marian Oprea, medaliat joi cu bronz la proba de triplusalt. Atletul român a precizat că ar trebui să fie satisfăcut de medalia obținută, mai ales având în vedere faptul că a Venit la Helsinki „nu sută la sută sănătos”. „Am venit aici ca să concurez și să-mi fac treaba. Nu m-am gândit la condiții, deoarece acestea sunt aceleași pentru toți”, a afirmat Oprea. în urma obținerii medaliei de bronz, Marian Oprea va fi premiat de Federația Internațională de Atletism cu suma de 20.000 de dolari. Oprea va sosi în România, astăzi, la ora 12:35, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.

„Galacticii" vin la Budapesta

Mulțumit de transfer
Getafe (MF) - Antrenorul Bernd Schuster și-a exprimat satisfacția față de împrumutul jucătorului Cosmin Contra de la Atletico Madrid, apreciind că experiența fundașului român va fi foarte importantă pentru Getafe. „Aveam nevoie de un fotbalist pentru postul de fundaș dreapta, iar Contra este un transfer foarte bun, pentru că pe lângă faptul că este un jucător de clasă, el are și o experiență extrem de importantă pentru noi”, a spus tehnicianul Bernd Schuster. Cosmin Contra a semnat, joi, un contract pe un sezon cu gruparea Getafe, el fiind împrumutat de Atletico Madrid la echipa la care evoluează și atacantul Gheor- ghe Craioveanu. Cotidianul AS notează că jucătorul român s-a antrenat, joi seară, alături de noii săi coechipieri.

■ Real Madrid joacă du
minică în Ungaria pentru 
fostul jucător al spanio
lilor, Ferenc Pușkaș.

Budapesta (MF) - Real Madrid va juca, duminică, la Budapesta, în compania unei e- chipe compuse din fotbaliști unguri, pentru a aduce un o- magiu fostului jucător al formației spaniole, Ferenc Pușkaș, în vârstă de 79 de ani. însă, nu este sigur dacă fostul atacant va putea asista la acest meci, el fiind grav bolnav. Fostul internațional al Germaniei, Lothar Matthaus, acum selecționerul Ungariei, a alcătuit „o echipă Pușkaș”

special pentru acest eveniment. O parte din încasările rezultate vor fi oferite familiei lui Pușkaș pentru a plăti cheltuielile medicale ale fostului fotbalist, care suferă de o maladie degenerativă rară, asemănătoare cu Alzheimer.
Boală gravăPublicația ungară HVG susține că încasările înregistrate în urma prezenței a 50.000 de spectatori, atât câți sunt așteptați, nu vor ajuta prea mult familia îndatorată în urma tratamentelor lui Pușkaș. Ferenc Pușkaș, care este internat într-un spital din Budapesta de mai mulți ani, are puține legături cu

lumea exterioară. Medicii săi nu vor decide decât în ziua meciului dacă el va putea veni la stadion..în schimb, la meci vor fi prezenți alți foști fotbaliști de la Real, <?Um ar fi Alfredo Di Stefano sau Francisco Gento. Ferenc Pușkaș a contribuit la victoria Ungariei la Jocurile Olimpice din anul 1952, de la Helsinki și la obținerea locului doi la Cupa Mondială din anul 1954.Ferenc Pușkaș a jucat la Real Madrid în perioada 1958 - 1967, fiind desemnat de patru ori golgheterul Spaniei și contribuind la câștigarea a trei ediții ale Cupei Campionilor Europeni.

Hie, la Anvers
Anvers (MF) - Atacantul român Adrian Ilie a semnat un contract pentru un sezon cu echipa de fotbal Germinai Beer- schot Anvers și urmează să se alăture grupării belgiene după ce va efectua vizită medicală.Adrian Hie a mai evoluat în cariera sa pentru echipele Steaua, Galata- saray, Valencia, Deporti- vo Alaves, Beșiktaș și FC Zurich. Echipa Germinai Beerschot va evolua, astăzi, pe teren propriu, în compania formației Wes- terlo, în etapa a doua a campionatului Belgiei.

Cosmin Contra
Sorin Rădoi

România - Israel, la
■ Florin Marin a convo
cat .19 jucători, printre 
care și Sorin Rădoi de la 
Poli Timișoara.

București (MF) - Antrenorul reprezentativei de tineret a României, Florin Marin, a anunțat numele celor 19 jucători convocați pentru meciul amical cu naționala similară a Israelului, care se va disputa, marți, de la ora 20:00, la Mogoșoaia.
în cantonamentAstfel, în cantonamentul dă la Urziceni vor intra următorii jucători: Sebastian Huțan

(Șerif Tiraspol) și Mihai Min- că (Rapid București) - portari; Sorin Rădoi (Poli Timișoara), Marius Constantin, Ionuț Stancu (Rapid București), Lucian Goian, Cosmin Moți (Dinamo București) și Mihai Ne- șu (Steaua București) - fundași; Andrei Prepeliță (FC Argeș), Ovidiu Herea (FC Național), Silviu Izvoreanu (Oțelul Galați), Ciprian Vasilache (Rapid București), Ianis Zicu (Dinamo București) și George Florescu (Șerif Tiraspol) - mijlocași; Bănel Nicoliță (Steaua București), Lucian Burdujan (Rapid București), Ciprian Marica (Șahtior Donețk), Cos- tin Curelea (Sportul Studen-

tineretțese) și Claudiu Keșeru (FC Nantes) - atacanți.La reunirea lotului, care va avea loc, duminică, la ora 11:00, la Casa Fotbalului, vor fi prezenți doar șapte fotbaliști: Huțan, Rădoi, Izvoreanu, Florescu, Marica, Curelea și Keșeru, ceilalți 12 urmând să se prezinte în cantonament, în cursul serii de duminică, după încheierea etapei a doua a Diviziei A. Primul antrenament va avea loc duminică, urmând ca a doua ședință de pregătire, prevăzută pentru luni, și la care vor avea acces și reprezentanții presei, să aibă loc la Urziceni, de la ora 18:00.
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Vând ap, 1 cameră (01)
• canari cMn tn Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)Felicitări (67)
• doamnei Sabou Maria din Cluj „La multi ani", 
tot binele din lume și Împlinirea dorințelor, cu 
ocazia zilei de naștere. FlotuțVând ap. 2 camere (03)
• decomandate cmH* termică, parchet, gre
sie, faianță, ușă metalică, geam la baie, termo- 
pan, parter înalt, balcon mare închis cu termo- 
pan, Deva, Progresul, preț 135.000 ron, nego
ciabil. Tel. 0722/277298,0724/348193.

ficări, 2 balcoane, unul închis, vedere interior, 
zona Lido, uscătorie, boxă, beci, preț negociabil. 
Tel. 218392,0723/682812.
• decomandate, etaj 3, Deva, Zona Eminescu, bl. 
105, ap. 28 preț 750 milioane lei, negociabil. Tel. 
212699,0722/825533,0727/285711.
• decomandat^ grrrln, faianță, parchet, balcon 
închis, 56 mp, Deva, zona Magazinului Tinere
tului, preț 1,050 mid. lei, negociabil. Tel. 
0742/290024
• Deva, bucătărie, baie, balcon, contorizări, preț 
600 milioane, negociabil. Micro 15, bL 66, etaj 1, 
ap. 6.
• Deva, l Maniu, etaj 2 din 4, contorizări totale, 
balcon, preț 1200 mid. lei. Tel. 0721/708708.

• etaj intennedtar, balcon, boxă, Deva, zona 
piață, contorizări, preț 1,050 mid. lei. Tel. 
0721/708708.

• parter, Deva, ultracentral. Tel. 218660.

• semidecomandat^, etaj 2, Dacia, totul conto
rizat, repartitoare, parchet lângă bancă, preț 630 
milioane lei, negociabil. Tel. 0722/722112, 
0740/317313,226092.
■ ultracentral, modMcat, contorizări, fără inter
mediari. Tel. 0788/170030,0722/335166.
• urgent, Hmedoara, zona Gării, bloc cărămidă 
etaj 1,2 focuri, parchet lăcuit, gresie, faianță 
balcon închis, rolete, preț 650 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0727/429706.

• urgent, 54 mp, et intermediar, balcon închis, 
parchet, contorizări complete, preț 820 mii. lei, 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• zona Dorobanți, dec., contorizări, parchet, 
gresie, faianță termopane, preț 1,1 mid, tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)

• zona Decebal, dec., 2 balcoane, parchet, 
gresie, faianță preț 1,1 mid,, tel. 0740/019418. 
(Prima-lnvest)

• zona Gojdu, 50 mp, contorizări, balcon închis, 
preț 840 mii, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

• zona Dada, contorizări, fără îmbunătățiri, 
parter, preț 650 mii, tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• urgent, amenajat occidental, et 2, preț 700 
mii., tel. 0721/815781.(Prima-lnvest)
• zona L Maniu, et2 din 4, dec., contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 1,15 mid. lei, tel. 206003, 
218234, seara. (Mimason)

• zona Gojdu, 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)
• zona Hid Dacia, circuit balcon, contorizări, 
parchet gresie, faianță ușă metalică recent 
renovat la cheie, preț 82.000 RON, telefoane 
0788/165702,232808.0723/251498. (Fiesta Nora)
■ zona Bejan, etaj intermediar, decomandate, 
balcon închis, parchet laminat gresie, faianță 
ușă metalică centrală termică preț 50.000 RON, 
tel. 0723/251498, 232808, 0788/165702. (Fiesta 
Nora)
• zona idbacentrală, etaj 1, decomandate, 
centrală termică termopan, parchet gresie, 
faianță renovat recent ofertă deosebită preț 
95.000 RON, tel. 0745/302200,232808,0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• zonă Centrală decomandate, 2 balcoane, 
apometre, gaz contorizat, repartitoare, 
modificări la bucătărie, preț 110.000 RON, tel. 
0723/251498,232808 0788/165702. (Fiesta Nora)

• zona Băleexu, etaj intermediar, apometre, 
gaz contorizat repartitoare, parchet fără 
modificări, preț 74.000 RON, tel. 0723/251498, 
232808 0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Dada, parter, bun pentru spațiu comer
cial, contorizări. parchet fără modificări, 
ocupabil imediat preț 65.000 RON, tel. 
0745/302200,232808,0788/165703. (Fiesta Nora) 
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
ziei 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)

•zona Dacia, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mii., neg. Teii 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208 0721/744514 (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil Imediat preț 28000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
•zona Mkro 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)
• iigentii zona Gojdu, et 1, contorizări, balcon. 
Preț 24000 euro. Tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)
• urgent te zona Piața Centrală decomandate, 
balcon, contorizări, boxă Preț 1.080 rnlliar- 
de/108000 RON. 0710013971. (Garant Consulting)

• urgent ki zona Scărișoara, totul schimbat uși, 
geamuri, inst. electrice. Preț 83000 RON. Tel. 
0788/361782,224296. (Garant Consulting)
• urgent In zona Zarandului, et 1, dec., 
contorizări, parchet 90000 RON. Tel. 0745-367893. 
(Garant Consulting)

• urgent In zona Bălcescu, et 4/10, decoman
date, centrală termică amenajat balcon închis, 
87000 RON. Telefon 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• regent h zona Dacia, circuit et. 1, contorizări, 
balcon, 95000 RON. Tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• Dada, 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786.578 (Agenția 
imobiliară Nr.l)
•decomandat ng, ucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)

• Zamfirescu, decomandate, et. bun, faianță, 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, decomandate, et. bun, parchet gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•Aleea Crișutii, semidec., et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță termopan, balcon închis. Preț 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
•et 8 dec., balcon închis, st. 64 mp., contorizări, 
AL Neptun, ultracentral. Preț 120.000 lei. Tele
foane 223400, 0724/169303, 0720/387896. (Casa 
Betania)

Situată pe b-dul Decebal, bl. K, parter.

7 Efibaraază rațele In regim gratuit și compensat. 
'Vă oferă toată gama de medicamente.

♦ vitamine șl minerale * suplimente nutritive 
t produse naturiste ♦ ceaiuri ♦ produse pentru 

copil ♦ produse cosmetice

Obstetrică-ginecologie Dr. Z. Schmidt

Ecografle Bt Della Blendea

Relații la telefonul 220.050.

OPTICĂ MEDICALĂ OCHELARI LENTILE DE jCONTACT

GRATUIT
CONSULTAȚII COMPUTERIZATE

Farmacia LUKA - FARM
Așa cum ne spălăm pe dinți celpuțin în fiecare seară, obiceiurile sănătoase ar trebui culti

vate pe același principiu zilnic. încercăm în continuare să vă, prezentăm un mic ghid de 
activități zilnice, pe care ar fi bine dacă fiecare din noi l-am urma.

1. Activitatea fizică trebuie să fie zilnică. Mergi să-ți iei o răcoritare, fă o plimbare până la 
un prieten, găsește-ți un motiv care să te scoată din casă măcar pentru 20-30 de minute în 
fiecare zi.

2. la vitamine (consultă și un medic înainte). Mai ales în această perioadă a verii, orga
nismul poate fi deosebit de obosit.

3. Protejează-ți pielea și ochii. Folosește ochelari de soare când lumina exterioară te deran
jează, mai ales acum când vara este în toi.

Poartă pe cap o șapcă ușoară care să te protejeze de insolație. Stai cu măsură lâ plajă.
4. Consumă fructe, legume, cereale și produse lactate care conțin mai puține grăsimi. 

Evită dulciurile în exces și produsele preparate cu ajutorul chimicalelor. Nu trebuie să devii 
obsesiv în privința alimentelor pe care le cumperi, dar fii atent la ce pui în coș când mergi într- 
un supermarket. Nu uita să te uiți la conținut, la cantitatea de conservanți, de chimicale și, 
nu în ultimul rând, la termenul de valabilitate.

5. încearcă să petreci 5 minute pe zi în liniște, meditând la ceva plăcut.
6. Regăsește-te spiritual. Descoperă care sunt lucrurile care te inspiră, care iți ridică moralul 

și te fac să fii mai conștiincios. Descoperă ce anume te motivează și ce îți aduce armonie inte
rioară.

7. Exersează-ți mintea. Citește, studiază, rezolvă diverse probleme (integrame de exemplu) 
și dacă ți se oferă ocazia să înveți lucruri noi, profită din plin. Asemeni mușchilor în lipsa 
mișcării fizice, creierul uman se atrofiază datorită lipsei de exercițiu.

8. îmbrățișează pe cineva. Fii afectuos. Nu lăsa să-ți treacă ziua fără a-ți arăta afecțiunea 
pentru cineva drag.

FARMACIA TACOMi
Situată fn Deva, Aleea Transilvaniei,

' produse 
pentru copil 
■'produse 
cosmetice

Farmacia OROS

110 ANI DE experiență la DisPOZîpA dumneavoastră! |

jkl

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 și 
compensat. Programul “inimi pentru inimi'’

Relații la 
telefonul 
241505.

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

ik Steen Line
cu program de funcționare NON-STOP:

■ eliberează zilnic rețete gratuite și compensate
■ au singurul depozit de medicamente din Hunedoara
■ servirea va fi promptă și in cantitatea doriți- tel.: 748199; 748080

UmiUm pentru Unei “ 
**»UasptrtnuMW““'

o problemă de sănătate enibilă și

AICI POATE
FI RECLAMA

Situolă pe strada G.Enescu nr.6 Hunedoara 
Vă oferă toată gama de medicamente.

’ ♦ produse naturiste * ceaiuri 
produse tehnko-tnedkale ♦ toata gama de 

vitamine * produse cosmetice 
• produse pentru copii 

Eliberează rofete în regwn gratuit și compensat. /•' 
Orar: NON-STOP! S

Relații la telefonul: 7Î3.045 H

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

Vă oferă toată gama de medicamente, 

vitamine și minerale - suplimente nutritive - produse naturiste 
ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice 

Eliberează rețete în regim gratuit și compensat.
Orar Luni-Vineri: 08.00-21.00 

Sâmbătă :09.00-15.00 
Duminică: 09.00-14.00 j

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

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea ta!

RECLAME
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•K1, circuit, parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut Zamflrescu Preț 100.000 lei neg, tel. 
223400,0720/169303,074V914688 (Casa Betania) 
•at ManMdH^ dec, centrali termică proprie, 
gresie, faianță, parchet, recent renovat. 
Bălcescu. Preț 88000 lei neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
• et 3, bine întreținut centrală termică proprie, 
balcon, parchet, bloc de cărămidă, Al. Muncii. 
Preț 30.000 euro neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688. (Casa Betania)
• et 2, ocupabll imediat proaspăt renovat,
contorizări, balcon mare, parchet Bălcescu, preț 
79.000 lei neg. Tel. 223400, 0724/169303,
0740/914688. (Casa Betania)
• pariat, Nn întreținut parchet, gresie șl 
faianță modeme, contorizări, Al. Teilor. Preț 
59.000 lei neg. Tel. 223400, 0743/103622, 
0742/005228. (Casa Betania)
•nw L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabll tn 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg, telefon 0745/253662. (Evrika) 
•zona ZamRreacu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandata, cărMdă gresie, faianță, par
chet lavabll, balcon mare, vedere In 2 părți, preț 
870 mil. lei, neg, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
•zona bdN Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabll Imediat preț nego- 
ciabiltel. 0723/660160. (Evrika)

• zona Wcro, semldec, modificat faianță, 
gresie, centrală termică, rolete exterioare, bine 
Intrețl nut hldrolzolație Italiană, preț 520 mil. tel. 
235208; 0724620358. (Rocan 3000)

• zona Gojdu, semldec, gaz contorlzat, apo- 
metre, 2 balcoane, bine întreținut, fără îmbu
nătățiri, et 1, preț 1,050 mid, iei. 235208; 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• ama L Maniu, etaj Intermediar, amenajat 
contorizări, parchet gresie, faianță, vedere 
deosebită Preț 1,200. mid. neg. Tel. 0745/666447, 
0254234401. (Rubin's Home)
• zona Bătovat etaj Intermediar, centrală 
termică, gresie, faianță, parchet merită văzut 
Preț 770 mil. neg. Tel. 0745666447,0254234401. 
(Rubln'sHome)

• zona Dada, termopan, centrală termică, 
gresie, faianță, lamelar. Preț 800 mil. neg. Tel. 
0745/666447,0254234401. (Rubln'S Home)
• zona Hacului, dec. amenajat recent 
contorizări, parchet ocupabll Imediat Preț 1,030 
mid. Tel. 0745/666447, 0254.234401. (Rubln'S 
Home)
• zona Dada, etaj 2, două holuri, gresie, faianță, 
parchet lavabll, vopsit se vinde cu mobHă sau 
fără mobilă merită văzut Preț 660 mil. neg,Tel. 
0745/666447,0254234401. (Rubln'S Home)
• zona KngăHcoanu, tn circuit et Intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
Tel, 0745/666447,0254/234401. (Rubin's Home)
• zonă cenbală, etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 1,030 mid. neg. Tel. 
0745/666447,0254234401. (Rubin'S Home) 
•zonă utacooMă vedere la cetate, modificat 
st 65 mp. 2 balcoane, parchet nou, merită văzut 
etaj intermediar, preț 1250. mid. neg. Tel. 
0745/666447,0254234401.  (Rubin's Home) 
•zona Zanfoarai, etaj Intermediar, dec, bine 
întreținut merită văzut Preț 1 mid. Tel. 
0745/666447,0254234401. (Rubin's Home)

• zona l Corvin, amenajat occidental, termopan, 
gresie, faianță parchet merită văzut preț neg. 
Tel. 0741/301548,0254234401. (Rubln'S Home)
• zona Udo, dec., et 6, amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusl- 
ness)
• zona Uc Auto, et 2, dec., 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1250 mid, neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bd. Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg, tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mil, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
•suswr ofertăl Dec nanaate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, două balcoane, etaj inter
mediar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•decomandata, etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1250 mid. lei. 0720/869918. (Casa Grande) 
•Mmideconiindata, contorizări, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869918. (Casa Grande) 
•semidecomandate, contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, neg. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•Deva, cartier Dacia preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•urgent Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentro privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
• urgent ST=52 mp, et 4, modificat termopan, 
boxa ultrafinlsat centrală termică acoperiș, 
serpentină 110000 RON, Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• wgent et 4, centrală termică amenajat stil 
occidental, 1 baie, balcon, aer condiționat 40000 
euro. Tel. 218693, 0745/398767, 0727/897467. 
(Alfa)
• urgent ST=40 mp, parter, baie, parchet, 80000
RON, Tel. 218693,0745/398767, (Alfa)
• ugent et 2,1 baie, balcon închis, amenajat, 
25500 euro. Tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• dec, et 1, zonă ultracentrală Hunedoara, 
centrală termică gresie, faianță parchet preț 
90.000 RON, tel. 0746/136050, 0745/376077. 
(Partener-Hunedoara)
•dec, zona M5/1, Hunedoara, 2 băi, preț 530 mii, 
tel. 0745/093073. (Partener-Hunedoara)
• zona M4, Hunedoara, dec, preț 490 mii., tel. 
0727191703. (Partener-Hunedoara)Cumpăr ap. 2 camere (04)
•zonă bună în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika)
• wgent zonă bună plata imediat, tel. 215212 
(Prima -Invest)
• ingent bl turnurile de la Astoria, exclus parter 
și et 10, preț la vedere, tel. 0740/210780 sau 
227572 după ora 19,00. (Prima-lnvest)
• zona Cian Vodă Liliacului, Mărăștiul Nou, 
Dorobanți, Progresul, Gojdu, Dacia, Eminescu, 
împăratul Traian, centru vechi, la prețul pieței și 
cu plata imediată tel. 0788/165702, 232808, 
0723/251498. (Fiesta Nora)Vând ap. 3 camere (05)
• Deva, zonă excepțională amenajat superb, 
preț 65.000 euro, negociabil. Tel. 0720/437889.
• urgent hol central, contorizări, îmbunătățiri, 
modificări, Deva Al. Păcii, etaj 2 preț 41.000 euro, 
negociabil. Tel. 213244,0741/154394.
• zona bduL N. Bălcescu, et 3, cărămidă cen
trală parchet ocupabil In 24 de ore, preț 1 j mid. 
lei, neg., telefoane 211587,0745/253662 (Evrika)
• zona Dorobanț et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)

• mm Fropwul et 2 cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț lj mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587,0741/253662. 
(Evrika)
•zona I, Maniu,în L-uri, et Intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabll Imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona & Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2 4 diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)
• zona Rragrasul dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, balcon, 1 bale, bloc 
de cărămidă et. 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona CL Eneocu, bloc de cărămidă 2 balcoane,
parchet 1 bale, apometre, gaz contorlzat 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000) ,
• urgent dacomandMe, zona pieței parter, vad 
comercial, Ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg, telefoane 0726/826624. 
(Temporis)
• zona Dorobanți etaj 3, decomandate, 2 
balcoane, boxă centrală termică parchet, 
bucătărie modificată cu living mare, 130.000 
RON, tel 0723/251498 232809. 0788/165702. 
(Fiesta Nora)
• zona DoNt etaj 2 decomandate, vedere tn 2 
părți, contorizări, parchet gresie, faianță preț 
145.000 RON, tel. 0785/165703, 232808, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• laganU Zona ultracentrală etaj 3, decoman
date, termopan, centrală termică parchet de 
stejar, gresie, faianță frumos amenajat preț 
120.000 RON, teL 0788/165703, 232809, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zonă centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabll Imediat preț 13 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• i»gent fa zona centrală decomandate, 2 băl, 2 
balcoane, contorizări, amenajări. Preț 1,4 
mlliarde/140000 RON. Tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)
• dec, vedere In 2 părți, 2 băl, balcon mare, 
contorizări, ap. modest, Mlhal Viteazul, preț 
37.000 euro neg. TeL 223400, 0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
• dec, geamuri termopan, centrală termică pro
prie, spoturi, lavabll, proaspăt renovat ap. deo
sebit, Al. Păcii, preț 36.000 euro neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742AM5228. (Casa Betania)
• et 1, dec, 2 băl, 2 balcoane, centrală termică 
proprie, gresie șl faianță modeme, ușă metalică 
cea, Mărăsti, preț 43500 euro neg. Tel. 223400, 
0743/1036», 0720/387896. (CasaBetanla)
•et ă dec, vedere în 2 părți, balcon mare, 2 băi, 
contorizări, I. Creangă preț 43.000 euro neg, 
telefoane 223400, 0742/005228, 0720/387896. 
(CasaBetanla)
•Dada, decomandate, et bun, bloc cărămidă 
parchet gresie, faianță ușă metalică 820 mil. lei, 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția Imobiliarii 
Nr.l)
•zona 1 Decembrie, modificat termopan, gre
sie, faianță balcon de 10 m, ST=65m. Preț 40000 
euro. Tel. 0745/666447, 0254.234401. (Rubin'S 
Home)
• zonă uitracentraiă parchetat gresie și faianță 
bine întreținut contorizări, 2 balcoane, Preț 
37.000 euro. neg. TeL 0741/301548 0745/666447, 
0254.234401. (Rubln'S Home)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, bloc de cărămidă 
centrală termică amenajat preț 950 mil. neg. Tel. 
0741/301548,0254.234401. (Rubln'S Home)
• dec. teimopan, gresie, faianță zonă buna, stil 
occidental. Preț 1.030 mii. neg. Tel. 0741/301548, 
0254234401. (Rubin's Home)
• zonă centrală amenajat cu centrală termică 
dec, parchet, tel. 0726/269713. (Eurobusiness) 
•zona Mtaeratal decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dada, semidecomandate, contorizări, 
parchet gresie tn baie, bucătărie, ocupabil 
imediat preț850 mid. lei, negoclabil.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 decomandate, 2 băi, 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)
• wgent ST=90 mp, et 4,2 băi, 3 balcoane, cen
trala termică confort sporit amenajat 220000 
RON, Tel. 210693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent et 4,1 baie, balcon, gresie, faianță 
parchet, 2 focuri, acoperiș, 40800 euro. Tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• wgent, et 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)
• zona M3, Hunedoara, centrală balcon închis, 
gresie, faianță preț 910 miL, tel. 0746/136050. 
(Partener-Hunedoara)
• zona M4, Hunedoara, centrală gresie, faianță 
modificări interioare, balcon închis, preț 700 mii., 
neg., tel. 0727/191703. (Partener-Hunedoara)Cumpăr ap. 3 camere (06)
•In zonă bună de preferință et intermediar, se 
oferă prețul pieței, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona MărățtU Nou, Decebal, Dacia, Micro 15, 
Progresul, Dorobanți, Dacia, împăratul Traian, la 
prețul pieței și cu plata imediată tel. 
0745/302200,232808,0788/165703. (Fiesta Nora)Vând ap. 4 camere (07)
• Deva, LfaaoM, etaj 2, contorizări, hol central,
2 băi, 2 balcoane, preț 1,400 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0723/973147,0721/980357.

Termenul BnrilB pentru depunerea ofertelor (amforra coletului d< anini): 
23JML2OO5, ora 11.00, la ’ HRllnfonwra.
Dala/ora deichidarii afadebr: 33.OI.3M5, ora 12.00, la rodiul D.R.F. 
5 . wo» i.
W. ra sfS uplimenlare m gol obțin» fa adresa: DiracȘia Repionaia de Pagi 
Smizowa, B-dul Rewdufiai 1M9. re. 2, Sarriend faMerifi, tal.0256/491.999, 
fax 0356/494.340. (284701

• wgenl 2 băl, 2 balcoane, contorizări, hol 
central, 2 boxă repartitoare, preț 1350 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0721/980357.
• zona 1*^*4 dec., modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorlzat ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut et 2, 
preț 52000 euro,tel. 235208; 0721-744514 (Rocan 
3000)
• zona (Mdu, dec., centrală termică parchet In 
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)
• uraent, In zona Gojdu, bucătărie cu fa- 
ianță+gresle, 2 băl falanță+gresle, centrală ter
mică Preț 155000 RON. Tel. 0741-154401; 227542, 
seara. (Garant Consulting)
• dec, parchet 2 băi, 2 balcoane, parchet gre
sie, faianță contorizări complete, et. 3, preț 2 
mid. neg., tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona dec., et 2, contorizări, 2 băl, 2 
balcoane, st 100 mp, preț 135 mid, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zupofimonaM, Hunedoara, et. 1, preț 50.000 
euro, neg., tel 0745/093073. (Partener-Hune
doara)
«zona ZaranduU, etaj 1, decomandate, cen
trală termică parchet gresie, faianță preț 
162.000 RON, tel. 0788/ 165703, 232809, 
0745/302200, (Fiesta Nora)
• zona Mmcu, etaj 1, decomandate, centrală 
termică parchet 2 balcoane, vedere tn 2 părți, 
preț 50.000 euro, negociabil, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
• wgent *T=75 mp, et 2,2 băl, balcon închis, 
gresie, faianță parchet, centrală termică 47000 
euro, neg., telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
■ wgent BT=65 mp, et 6,2 băl, 3 balcoane, 
parchet gresie, faianță 160000 RON, telefoane 
218693,0745/398767.0727/897467.  (Alfa)
• wgent *T=80 mp, et 2,2 băl, 2 balcoane, 
neamenajat46000 euro, neg., copertină auto, tel. 
218693,0746/398767,0727/897467. (Alfa)
•at % dec, 2 băi, 2 balcoane închise, contorizări, 
repartitoare, bine întreținut Liliacului, preț 
140.000 lei neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (Casa Betania)
•dac, 2 băi. 2 balcoane, modificări Interioare, 
centrală termică proprie, geamuri termopan, 
parchet posibilități mansardare, Dorobanți. Preț 
160.000 lei neg. TeL 223400, 0724/169303, 
0743/103622. (CasaBetanla)
• dac, vedere tn două părți, balcon, parchet 
contorizări, Gojdu. Preț 140.000 lei, tel. 223400, 
0740/914688,0724/169303. (Casa Betania) 
•ZonalwU Decebal, et.4/7, neamenajat .Preț 
1,6 mid. neg.Tel.0745666447X0740232043, 
0254234401 (Rubin’s Home). '

• Zona Bălcescu colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenaJatPreț 35000Eur,neg. Tel, 0745666447. 
/0254234401. (Rubin's Home).Cumpăr ap. 4 camere (08)
• Deva, etaj 1 sau 2, tn bloc de 4 etaje, zonă 
centrală decomandate. Tel. 0744/561810,218308Vând case, vile (13)
• 2 corpuri, amenajări modeme, centrală 
termică garaj, anexe, curte, grădină st 750 mp. 
Tel. 0722/790008 0722/347521.
• 3 nhrete+anexă 70 mp, curte betonată teren 
970 mp, lila, Str. Libertăți, nr. 1 A. Tel. 
0723/573825.
• Deva, Bala Sărată 2 corpuri, 4 camere, hol, 
bucătărie, baie, amenajări, gresie, parchet 
laminat centrală termică canalizare, garaj, 
curte și grădină 800 mp. Tel. 0254/228448, 
0722/347512.
• Deva, zona Eminescu, 4 camere, 2 bucătării, 
centrală termică gresie, faianță, termopan, 
grădină 600 mp, acces auto. Tel. 0726/972966.
• modernă pentiu pretențioși, 3 camere, baie, 
bucătărie, mobilă la comandă piscină 
termopan, 1200 mp, Simeria, preț 85000 euro. 
Tel. 0745/253413.
• superbă 4 camere, 2 terase, bucătărie, 2 băi, 2 
garaie, livadă pomi, grădină legume, flori, luciu 
apă sc 120 mp, 3 nivele, st 2,5 ha, centrală 
termică, standard occidental, zona Almașu Sec, 
preț 130.000 euro, negociabil. Tel. 0745/888619. 
•str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 12 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• Zona tetra centrala 2 cam, bucătărie, baie, hol, 
cămară locuibilă apă gaz, curent toate 
facilitățile, anexe, curte, grădină ST.500 MP. 
FS30 M. PREȚ .75.000 EUR.NEG. TEL0745666447, 
0254234401 (Rubln’S Home).
• zona Mh Noi, living, 2 dormitoare, bucătărie, 
baie, garaj, beci, terasă cu gresie, parchet 
laminat gresie, faianță C.T, toate model nou, 
curte, livadă sc 130 mp, st 1250 mp, preț 75.000 
euro, negociabil, tel. 0745/640725. (Mlmason)
• zona Uc do Chimie, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, c.t curte, grădină st 748 mp, sc 
120 mp, 80.000 euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
• zonă fugărită D+P+l, 1000 mp, construcție tip 
1980, 5 camere, bucătărie, 2 băi, ocupabilă 
imediat preț 130.000 euro, telefon 0740/173103. 
(Mimason)
• zona E-Văcămcu, de protocol, piscină ideală 
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. 0780/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1) 
•zona Cătugărenl 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)
•Deva, 2004 parter-r mansardă 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118000 euro, neg, telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. lj

•Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
neg, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• In Den, 4 camere, bucătărie, bale, 700 mp 
teren, apă, gaz, canalizare, preț 85.000 euro neg, 
tel. 0722/564004 (Prima-lnvest)
• 3 camera, bucătărie, bale, gaz metan, apă
curentă canalizare, curte+grădină st 1078 mp, 
zonă deosebită Deva, preț 400.000 lei neg. Tel. 
223400, 0724/169303, 0740/914688. (Casa
Betania)
• p+ă 4 camere, 2 băl, garaj, bucătărie, curte* 
grădină st 1200 mp, centrală termică proprie, 
Deva, preț 120.000 euro neg. TeL 223400, 
0742/005228,0720/387898 (Casa Betania)
• zona Huria, 2 camere, bucătărie, bale, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabll), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724420358 (Rocan 3000)
• la 22 km de Den, 3 camere, hol, pbd, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte ■ 1000 
mp, grădină ■ 10800 mp, curent teren arabil 
minim ■ 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724620358 (Rocan 3000)
• te Deva, 4 camera, bucătărie, bale, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț 85.000 euro, neg., 
telefoane 0722/564004 (Prima-lnvest)
• wgent, In zona Zăvoi, 2 camere, bale 
amenajata, bucătărie, cămară centrală termică 
mansardă Preț 175000 RON, telefon 0745-367893. 
(Garant Consulting)

• 4 camera, zonă bună Hunedoara, sobe 
teracotă, gresie, faianță preț 1,2 mid. lei, tel, 
0745/093073. (Partener-Hunedoara)Cumpăr case vile (14)
•to Deva sau împrejurimi, cu grădină șl curte, o- 
fer plata imediat, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• wgent Cu plata Imediat casă cu grădină în 
Deva sau Simeria,. plata Imediat teL 215212 
(Prima-lnvest)

Vând case de vacanța (15)
• cabană cu mansardă șl teren 1000 mp, 
Czsteștl, nr. 25 A. zonă deosebită grădină pomi. 
Tel. 0723/288282
• wgent cabană Căprioara, toate facilitățile 
curte 350 mp, preț 210 milioane lei. Tel. 
0721/521378

Vând case la țara (17)
• ■ vilă P+M, $olmuș, apă paz, 4 camere, 
bucătărie, living cu scara Interioară 2 băl, 2 
beciuri, terasă garai, anexe, grădină preț nego
ciabil. Tel. 225046,0727/934959.
• casă 2 camere șl grădină 2500 mp, în Rapoltu 
Mare. Tel. 0724/278239,261162.
• cazănouă în Boholt.nr.74B, geam termopan, 
tămplărle aluminiu, apă curentă încalzie 
centrală mansardă fosa septică 2 fântâni apă 
minerală șl dulce, bucătărie de vară garai, pomi 
fructiferi. Tel. 229256,0720/677035.
• to Căstău, cu anexe gospodărești șl grădină 
Tel. 0254/244263.
• wgent cată în Băcla, nr. 31, preț negociabil. 
Tel. 0741/196582.
•zona Stntutwlm, 2 corpuri de casă o cameră 
baie, bucătărie, șl 2 camere, hol, cămară sere, 2 
ari, gaz, apă curent preț 2 miliarde lei, nego
ciabil, tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 
•zona Bâriău, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent fântână în curte, preț 350 mil. 
lei, neg., tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zona Leșnlc, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii. lei, negociabil, telefoane 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dobra, 2 camere, hol, cămară proiect 
pentru o altă casă preț 550 mii. lei, negociabil. 
Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis)
•zona Bălța, 2 camere, cămară hol închis, 
anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 milioane lei. 
Relații la tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 
•la 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mit telefon 0788/497615. 
(Agenția Imobiliara Nr.l Deva)

•to Bohoft, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, bale, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)
• wgent 3 camere, bucătărie, baie, beci, garaj, 
fără canalizare, SC=1100 mp, ST=720 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• wgent 4 camere, bucătărie, baie, living, 
centrală termică canalizare, ST=340 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• wgent 3 camere, bucătărie, băiet centrală 
termică ST=365 mp, renovată 350000 RON, tele
foane 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa) 
•wgent 4 camere, bucătărie, baie, SC=159 mp, 
ST=400 mp, 100000 euro, tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)Vând garsoniere (19)
• Deva, 22 Decembrie, etaj Intermediar, 40 mp, 
centrală termică gresie, faianță balcon, preț 
88000 ron, negociabil. Tel. 221712,0724/305661.
• Deva, Nocwle Mintiei, 2 camere, 56 mp, 
centrală termică bine întreținută preț 900 
milioane lei. Tel. 0741/257030.
• Deva, M. Eminescu, bl. ZI, etaj 3, preț 600 
milioane tei, negociabil. Tel. 212699,0722/825533, 
exclus intermediari.
• Deva, Măritați, etaj 3, preț 650 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0722/751552,0724/343180, orele 
16-19.
• urgent 2 camere, gresie, faianță parchet, 
contorizări apă și gaz, 36 mp, zonă bună 
ocupabilă imediat, preț 500 milioane lei. Tel. 
0742/290024.
• dec, complet 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. 1)

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 
Hunedoara

aduce la cunoștința angajatorilor că, potrivit art. IO din Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomai și stimularea ocupării forței de muncă cu modificat s și completările 
ulterioare, au obligația de a comunica Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă 
Hunedoara, în a cărei rază își au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, 
în termen de 5 zile lucrătoare de la vacanlurea acestora.

Situația privind locurile de muncă vacante se poate depune și pe e-mail la adresa 
ocupare® ajofrnhd.ro pe formularul prevăzut în anexa nr. 1 din Normele metodologice de apli- 
care a Legii /6/2OO2 aprobate prin HG nr.l74/2002, modificate și completate prin HG 
934/2004.

Conform articolelor 113 și 114 din Legea 76/2002, necomunicarea lunară a locurilor de 
muncă vacante constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 150 RON la 250 
RON.

Organele de control măsuri active ale A.J.O.F.M. Hunedoara.vor constata și sancționa 
contravenția privind necomunicarea locurilor de muncă vacante. Incepînd cu această dată, 
organele competente vor intensifica controalele privind respectarea de către angajatori a 
obligațiilor ce le revin conform Legii 76/2002. (28334)

•zona ProweMd, dec., et. 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată, tel. 0732/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Deda, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et L șl 2, ocupațiile imediat, preț negociabil, tel. 
0745/153662,211587. (Evrika)
• ultracentral Deva, dec., I balcon închis, 
termopan, parenet de stejar, hol central, debara, 
bale mare, preț bun 79.000 RON, tel. 0788-165703, 
232808 0788-165702. (Fiesta Nora)
• zona Embeicu, etaj 3, decomandate, apo
metre, gaz 2 focuri, parchet balcon închis, ve
dere la stradă preț 95.000 RON, telefoane 
0745/302200,232808 0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Emkwicu, bloc de cărămidă nou, etaj 4, 
dec, 54 mp, 2 camere cu posibilitate de mansar
dare, centrală termică parchet gresie, faianță 
bucătărie mare, preț 95.000 RON tel. 0788/165703, 
232808 0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona CrișuU, etaj 3, semldecomandată apo
metre, gaz contorlzat balcon închis, fără modi
ficări, preț 555000 RON, tel. 0723/251498 232809, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona lălcaocu, etaj 1, decomandată contori
zări, gresie, faianță balcon, vedere în față preț 
66.000 RON. Tel. 0723/251498 232808. 
0788^65702. (Fiesta Nora)
• wgent dec, amenajată liberă 30 mp, preț 650 
mil., tel. 0745/640725. (Mimason)
• cu 2 camera, et3, parchet gresie, faianță zona 
Dada, preț 550 mii., tel. 0740/173103, 206003. 
(Mimason)
• zona Dada, et.2, liberă preț 13.500 euro, tel. 
0745/266071,206003. (Mimason)
• zona MârtștL et3, contorizări, liberă preț 500 
mil. lei, telefoane 0745/266071, 206003. 
(Mimason)
• wgent In zona Micro 15, etaj Intermediar, 
balcon, contorizări. Preț 47500 RON. Tel. 
0740013971. (Garant Consulting)
• wgent In zona Decebal, decomandate, 
balcon, contorizări (apometre, repartitoare, gaz
2 focuri). Preț 79000 RON. Tel. 0740013971. 
(Garant Consulting)
• wgent to zona Kogâlnlceanu sdecomandate, 
etaj Intermediar. Preț 65000 RON, Tel. 0741- 
154401; 227542, seara. (Garant Consulting)
• urgent confort 1, decomandate, suprafață de 
peste 35 mp, ocupabilă Imediat, blocul 15. 
Telefon 0741-154401; 227542, seara. (Garant 
Consulting)
•zona ZamfoMcu, dec., etaj 1, ocupabilă Ime
diat 650 mll.lel. Telefoane 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona M. Eminescu, dec., amenajată et 1, 
ocupabilă Imediat preț 485 mil. lei. Tel. 235208 
0721/985256 (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec., contori
zări, preț. 485 mil. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Mârifalt dec., mobilată balcon închis, et 
1,700 mil. lei. 235208 0721/744514. (Rocan 3000) 
•zona Măriri, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
•ofertă excepțlonalăl Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet, balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comanda preț 700 milioane tel. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
•Don, cerilor Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974 (Casa Grande)
•decomandate, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Telefoane 0722/624091. (Casa 
Grande)
• decomandată st 40 mp., centrală termică 
proprie, parchet, gresie, faianță geamuri 
termopan, balcon. Dorobanți. Preț 82.000 tei neg. 
Tel. 223400, 0743/103622, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• eta| 3, contorizări, balcon, bine întreținută 1 
Calea Zarandulul. Preț 49.500 lei. TeL 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• etaj ă cu 2 camere mari, baie cu geam, gresie, 
faianță parchet, contorizări, merită văzută. 
Aleea Romanilor. Preț 55.000 lei neg. Tel. 223400, 
0740/914688 0720/169303. (Casa Betania)
• wgent zonă bună gaz contorizat et 1, balcon 
închis, preț 550 mii, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• 2 camere, semldec., parchet baie cu gre- 
sie+faianță bloc de cărămidă totul contorizat, 
zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mil., tel. 235208; 0721- 
985258 (Rocan 3000)
• zona Dorobanți dec., modificată (cameră 
-Hiving), repartitoare, parchet gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii, tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată gresie, fa
ianță termopan, ușă metalică parchet, conto
rizări, preț 680 mii., tel. 235208; 0724620358. 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet 
tavane false și spoturi, preț 820 mil., tel. 235208; 
0721-744514 (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mil., tel. 235208 0724-620358 (Rocan 3000)
• urgent ST=52 mp, parter, f balcon, gresie, 
faianță parchet 82000 RON. TeL 218693,0745- 
398767,0727/897467. (Alfa)
• wgent ST=35 mp, parter, baie, bucătărie, 
balcon închis, centrală termică faianță gresie, 
parchet, 23.500 euro, tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• wgent $T=30 mp, et 1, baie, balcon, acoperiș, 
48000 RON. TeL 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)
• zona Dada, dec., modificată gresie, faianță 
contorizări, st. 30 mp. Preț 470 mii. neg. TeL 
0745/666447,0254.234401. (Rubin'S Home)Cumpăr garsoniere (20)
• wgent zona Mărăștiul Nob, Dacia, Dorobanți, 
Progresul, Avram lancu, la prețul pieței și cu 
plata imediată tel. 0788/165703, 232808, 
0745/302200. (Fiesta Nora)

•to Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)Vând terenuri (21)
• UparceleterenaSOO mp,Zona Căprioara. Tel. 
211124
• 24700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Toteștl • Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu șl CE. TeL 212272,0723/732560.
• 320 mp teren intravilan, central, toate fa
cilitățile, acte de proprietate, preț 17.000 euro. 
TeL 0723/419974
• arabă ertavflan, 1330 mp, fs 18 m în spate' 
SMA, Sântuhalm, preț 5 euro mp. TeL 22171 
0724/305661.
• extravlan, Valea Căoiului, parcele 1450 -1500 
mp, fs 25 - 30 mp, utilități, preț 4 euro mp, nego
ciabil. TeL 0727/205117.
• totravfian 8100 mp, zona Deva 700. TeL 222305, 
226813.
• Intravilan Deva, 11.000 mp, fs 50 m, preț nego
ciabil. TeL 0721/679186.
• Intravilan pentru construcție casă în Șolmuș, 
la asfalt, S1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent 
la poartă Tel. 220269,0746/029058.
• Intravflan, 1800 mp, fS 30 m, utilități, zona 
Zăvoi, spre oraș, preț 22 euro mp, negociabil. Tel. 
0745/888619.
• Intravilan, acces la toate facilitățile, pentru 
casă sau cabană 510 mp, fs 12 m, lângă apă 
curgătoare, preț 95 milioane tel, negociabil, 
Leșnlc, nr. 122.
• Intravilan, central, în Hărău. Tel. 221811.
• Intravilan, împrejmuit cu pomi, 87 ari, lângă 
Primăria Berthelot, la asfalt, se poate parcela 
Tel. 770687.
• IntravRan, tn Deva, Str. Alunului (zonă agre
ment), case vacanță 2300 mp. Tel. 227242.
• Intravilan, loc de casă în Tâmpa 1 km de 
Simeria, st 1700 mp, fs 17 m, curent, gaz, apă 
canal, preț negociabil. TeL 0354/402235, 
0726/118427,0721/818917.
• Intravilan, Mu Mare Retezat, zona de vile, 
curent electric, apă prin cădere, st 1400 mp; 
teren Deva spre Almașu Sec 2500 mp; Deva 
Zăvoi 900 mp, facilități 100%; teren Vețel, DN7 
4000 mp, parcelabll. TeL 0720/437889.
• loc do casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
loc drept, zonă liniștită Hunedoara preț 10 euro 
mp. TeL 0723/005657.
• loc de casă 11 ari, în Boholt, la șosea posi
bilități gaz, curent. TeL 237660.
• teren Mravlan, Ideal pentru construcții, Deva 
str. V. Babeș, nr. 36, toate facilitățile, 715 mp, 
negociabil. Tel. 0740/526688,0254/223818.
• urgent curte șl grădină în Căstău, la șosea 
suprafață totală 1013 mp, fs 72 m, poslbilităt’ 
privatizare. Tel. 242766 sau 0723/165414.
• to Deva șl împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika) 
•ta Zăvoi fe 16,5 m (mai jos de casa galbenă), 
preț 23 euro/mp, telefon 0740/173103. 
(Mimason)
• Intravflan, 1200 mp, fs 15 m, Intabulat în CF și 
500 mp scos din circuitul agrlcoMacllltăți în 
apropiere, zona Vulcan, preț 15 euro/mp, telefon 
0745/640725. (Mimason)
• zona CA Roiettl 2560 mp, fs 20 m, facilități: 
curent, gaz, canalizare la 50 m, preț 24 euro/mp, 
telefon 0745/640725. (Mimason)
• zona Ceangăi loc de casă 715 mp, fs 10 m, preț 
37.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (Mimason) I

• ta Mintia la DN7, cu deschidere 17,5 m, gaz, 
apă curent, preț 6,5 euro/mp, telefon 
0740/173103. (Mimason)
• 4300 mp, Intravilan, pe Prelungirea Vulcan, f.s. 
24,5 m, curent gaz, preț 16 euro/mp, telefon 
0745.411.449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
•foc Tlmpa, Intravilan, cu suprafața totală4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent preț 900 
mii. lei, neg., telefon 0788/497.615. (Agenția imo
biliară Nr.l)
• parcele de 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, 23)00 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Simeria, la DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, telefon 
07081/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•la 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent preț 15 euro mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• zona Cririu, 1200 mp, fs 16 m, preț 10 euro/mp, 
teL 0727/191703. (Partener-Hunedoara)
• Intravilan, zonă DN7, st3300 fsSO mp. Apă gaz, 
curent toate facilitățile preț.24 eur neg., 
mob.0745666447,0254.234401 (Rubin'S Home).
• Intravflan zonă prelungirea Vulcan, st.5,200 
mp. fs. 140 mp. se parcelează preț 8 eur 
mp-tel.0745666447,0254.234401 (Rubin's Home).
• Intravflan zona Sântuhalm st4200 mp. Fs32m. 
toate facilitățile preț 8 eur.mp. Tel.0741301548, 
0254.234401 (Rubin'S Home).
• 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)
• intravflan, zona Zăvoi st 1700 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)
• Intravflan, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intravflan, 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)
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• urgent, 3672 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, HravRan, 17000 mp, fs=52 m, lung. 300 
m, Deva, 7 euro/mp., Telefoane 218693, 
0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• ioni Hțtfta Deva, st 2800 mp, posibilități 
cabană, preț 33 euro neg, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)Cumpăr terenuri (22)
• acum, Mravftan, maxim 5000 mp, zona Alma- 
șu Sec, posibilități curent electric, apă, acces au- 
îi, preț 2 - 5 euro mp. Tel. 0720/437889, 
>740/850728
• rai n zona Șoimuș - Bârsău ■ Hărău - Chi- 
mindia; 2000 - 3000 mp, curent electric, apă, ac
ces auto, urgent Tel. 0720/437889,0720/348089.
• hrtravRan, Ahnașu Sec, Șoimuș sau limitrof, 
1000 • 3000 mp, preferabil posibilități imediate: 
curent electric, sursă apă, acces auto, ofer 2 ■ 5 
euro/mp, urgent. Tel. 0720/437889,0740/850728.
•cumpăr teren tn Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

• ivgant, 5 hectare, intravilan la șosea, Deva sau 
împrejurimi, plata imediat tel. 215212. (Prima- 
lnvest)

casă, în stațiunea Geoagiu- 
, tel. 0746/136050 (Partener-

• pentru coostnictie
Băi, ofer prețul pieței 
Hunedoara'Vând spații comerciale (25)
• Brad, front stradal, termopan, toate facilitățile, 
preț 27.000 euro, negociabil. Tel. 0721/283058.
• urgt.i 15 mp, toate dotările, zonă cu vad, 
ultracentral, Deva, preț negociabil. Tel. 
0745/888619.
• vând societate comercială 420 mp, piață Da
cia, hală comercială deosebită, preț deosebit, 
posibilități rate, telefon 0723/419974. (Casa 
Grande)
• zona RomsBva, 140 mp, apă, canalizare, preț 
55.000 euro, negociabil, telefon 0745/640725. 
(Mlmason)
• zonă Mmfconfrală, 420 mp, construcție BCA 
+lemn, mansardă neterminată, gaz, apă, curent 
preț 65.000 euro, neg., telefon 0740/173103.’ 
(Mlmason)
• bar cu tarată, zona Poliția jud., sc 76 mp, teren 
proprietate, gaz, apă, canalizare, s 260 mp, preț 
43.000 euro, neg, telefoane 0740/173103,206003. 
(Mlmason)
• amenajat zonă centrală, Hunedoara, preț 
33.000 euro, neg., tel. 0746/136050. (Partener- 
Hunedoara)

I» contrat amenajat 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)Alte imobile (27)
• formă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cii construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5500.000.000 lei, telefon 0788/497615 (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
• formă la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25.000 euro neg, tel. 0740/828342. (Eurobusiness)Imobile chirii (29)
• tachlrlem spiți comerciale, în Deva. Tel. 
212208.
• indihtez apartament 2 camere mobilat deco
mandate plus garaj în Cluj. Tel. 0722/896028.
< chita garaonteră 2 camere, zonă centrală, 
preț 100 euro. Tel. 215487.
• moarta unei singure tlrme 4 Dirouri elegante, 
ultracentral, grup social, centrală termică Tel. 
0745/096675,0744/561810.
• ofer pentru închiriere garsonieră complet 
mobilată, în Deva, preț 80 euro/lună. Tel. 
0722/564004
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, etaj 
1, Deva, I. Maniu, mobilat și utilat impecabil, 
centrală termică, preț 300 euro/lună Tel. 
0721/708708.

■■ - • ofer spre închiriere, în Deva, spații pentru
I ^producție, servicii sau comerț, 60 mp, curent 

trifazic, centrală termică zonă ultracentrală 
preț 53 euro mp, negociabil. Tel. 0744/561810, 
0745/096675.
• ofer unei singure firme 4 birouri elegante, 
ultracentral, grup social, centrală termică Tel. 
0745/096675,0744/561810.
• primesc 2 fete în gazdă condiții excelente, 
Deva, zona Lido. Tel. 225042.
• primesc In gazdă 2 eleve cl. a IX-a, aproape de 
Liceul Pedagogic, casă particulară, asigurăm 
toate condițiile. Tel. 216347.
• primesc In gazdă 2 fete din clasele a IX-a sau a 
X-a, chirie avantajoasă Tel. 0740/469228
• primesc ta gazdă o elevă de liceu, zonă ultra
centrală condiții foarte bune. Tel. 0741/554479.
• central, amenajat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spațfl comerciale pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut urgent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• ofer garsonieră mobilată aragaz, frigider, 
contorizări, zona Dorobanți, preț 85 euro/iună, 
tel. 0742/019418 (Prima- Invest)
• ofer spațiu comercial 22 mp, cameră+baie, 
parter, zona Piață Deva, amenajat occidental, 
preț 150 euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest)
• ofer ap. 3 camere, mobilat occidental, centrală 
termică zona Ulpia, preț 170 euro/lună tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• ofer ap. mobilat occidental, et 1, aragaz, fri
gider, tv color, mașină de spălat, cuptor mi
crounde, mobilă noua, centrală termică preț 300 
euro/lună tel. 0740/093406. (Prima-lnvest)
• ofer garaj, zona parc, Deva, pretabil spațiu 
comercial, apă gaz, 60 euro/lunăi, tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zanifirescu, preț 110 euro/ 
lună Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobia:e. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionului. 
Rugăm seriozitate. Pentru relații sunați la tele
foanele 235208 0721/ 985256, 0721/744514,

«C 0724/620358 (Rocan 3000)
J • ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame

najat, centralătermică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208 0721/985256 (Rocan 3000)
• zonă centrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• zona Romsi s 100 mp, 4 încăperi, 2 grupuri 
sanitare, gresie, faianță termopan, preț 350 
euro/lună neg,, tel. 206003, 0740/173103. 
(Mimason)
• zona Bălcescu Nou, 30 mp, pretabil sediu, 
birouri, cabinet, preț 6 mii. lei/lună telefon 
0745/640725. (Mimason)

• zona LCraangă, 17 mp, amenajat pentru ABC, 
preț 80 euro/lună telefon 0745/640725. 
(Mlmason)
•caut garsooferă sau ap. 2 camere, (ne)mobilat, 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• garsonieră doc, proaspăt renovată modem, 
centralătermicăproprie, baie modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți, preț 160 
euro/ lună. Tel. 223400,0720/387896,0740/914688 
(CasaBetania)
• ap. 4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă baie modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv. color nou, Al. 
Constructorilor. Preț 260 euro/lună Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• Caut spațiu, zona b-dului Decebal sau 1 
Decembrie, St=50 mp maxim, amenajat sau 
neamenajat, pe perioadă lungă de timp, ofer 
prețul pieței. Tel.0745666447, 0254.234401 
(Rubin's Home).
• garsonieră, moMată zona Ștrand, telefon 
0788/497.618 (Agenția imobiliara Nr. 1)
•casă3 camere, bucătărie, baie, încălzire cen
trală poaeie laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabll, confort, garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună tel. 0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• apartment 2 camera, zonă ultracentrală 
vedere spre BCR, decomandate, centrală 
termică mobilat șl utilat, stare bună 150 euro, 
neg., 0788-165703,0788-165702. (Fiesta Nora)
• ofer ap. 2 camere, zonă ultracentrală deco
mandate, centrală termică mobilat șl utilat, 
stare bună preț 150 euro, negociabil, tel. 
0788/165703,0788/165702. (Fiesta Nora)
• ofer ap. 2 camere, zona pieței, decomandate, 
apometre, gaz contorizat, repartitoare, semimo- 
bllat, proaspăt renovat, preț 120 euro, tel. 
0788/165702,0788/165703. (Fiesta Nora)
• urgent, ta 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/iună telefon 
0740013971. (Garant Consulting)
• urgent, In zona Gojdu, 2 camere, contorizări, 
mobilat Preț 4 milioane lei. Tel. 0788/36178?, 
224296. (Garant Consulting)
• urgent, ta zona M Viteazul, 2 camere, mdbilat. 
Preț 100 euro. Tel. 0788/361782,224296. (Garant 
Consulting)
• ugent, In zona Aleea Armatei, 2 camere, 
sdecomandate, et 4, mobilat contorizări, 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+garanțle 100 
euro. Telefon 0745-367893. (Garant Consulting)
• urgent, ta zona pieței, 2 camere decomandate, 
centrală termică amenajat deosebit et 1, 
mobilat utilat 250 euro/lună+garanție, telefon 
0745-367893. (Garant Consulting)Auto românești (36)
• vând Dada 1310 break, af 1998, preț nego
ciabil. Tel. 0740/025053.
• vând Dada 1310 LI, af 2000, motor pe Injecție, 
vopsea originală din fabrică 40.000 fon, mașină 

de garaj, preț 98 milioane lei. TeL 0723/270348
• vând Dada 1310 Li, af 2000, preț 3000 euro. Tel. 
0724/355151.
• vând Dada papuc 1305, af 1997, culoare albă 2 
locuri, preț 9.000 ran, negociabil. Tel. 213360.
• vând Dada Super Novă culoare alb 2817.000 
km, preț 3.000 euro, stare foarte bună Tel. 
213948
• vând Dada TX, af 1990, stare bună cu acte la 
zi, RAR 2006, preț 42 milioane lei, negociabil. Tel. 
211800.Auto străine (37)
• vând Hat Ritmo, stare foarte bună de 
funcționare, preț avantajos. Tel. 0743/465315.
• vând Opd Vectra 1,6 i, af 1991, gri metalizat 5 
uși, stare foarte bună închidere centralizată 
alarmă preț negociabil. Tel. 0722/376825.Microbuze, Dube (38)
• vând autoutStară Renault Trafic benzinar, 
înmatriculat af 1988, VT 2007, preț 2950 euro, 
negociabil, Deva Telefoane 0745/096675,218308 
seara
• vând FordTranzitaf 1991, bine întreținut unic 
proprietar, preț și modalitate de plată negocia
bile. Tel. 0723/394425.
• vând microbuz Mazda E 2200,11 locuri, af 1988 
Diesel, preț 10.000 ran, negociabil. Tel. 213360.Utilaje, unelte, industriale și agricole (40)
• vând 2 tractoare U 650, cu plug, preț nego
ciabil. Tel. 0740/847728
• vând cositoare laterală pentru tractor, preț 18 
milioane lei, negociabil. Telefon 0724/018405.
• vând semănătoare păioase 29 rânduri, cadra 
disc în tiranți, toate în stare perfectă de 
funcționare, și teren arabil ÎS ha compact Tel. 
264161.
• vând fractor 45 CP, motor defect și cumpăr 
motor Fiat în 3 pistoane pentru tractor. Tel. 
0724/018405.

Piese, accesorii (42)
• vând dnerite piese Ladă originale, segmenți, 
pistoane, cuzineți, arcuri, spirale amortizoare, 
disc ambreiaj, placă presiune. Tel. 770687.Garaje (43)
• vând garaj proprietate plus terenul aferent, 
situat în Devă cartier Gojdu, Str. Cemei, preț 
7.000 euro, negociabil. Tel. 0744/603581.Mobilier și interioare (47)
• vând 2 canapele, 2 fotolii, masă sufragerie, 6 
scaune tapițate, 2 paturi cu saltele Relaxă în 
stare bună preț negociabil. Tel. 261004.

• vând 2 fotolii cu cotiere din lemn, stare 
perfectă Devă preț 150 ron. Tel. 0727/756681, 
223680.
• vând 2 fotolii, preț 15 milioane lei și oglindă 
înrămată preț 1 milion lei. Tel. 0740/469228
• vând calorifere fontă preț 40.000 lei/ 
elementul. Tel. 0721/817232.
• vând măsurii tv pe role, preț 700.000 lei, masă 
bucătărie, 300.000 lei, geamuri + toc la 
200.000/bucată Tel. 0722/161644.
• vând mobiă compusă din: dulap 2 uși, dulap 
cu vitrină sertar, bar, dulap, masă 12 persoane, 
canapea extensibilă ladă lenjerie, Deva Tel. 
0723/673644,0720/056909.
• vând mobilă de bucătărie, masă scaune, 
aragaz 5 ochiuri, hotă cuptor cu microunde, 
combină frigorifică mașină de spălat DW. TeL 
0740/025053.
• vând mobilă țiglă covoare etc., Deva 
Vânătorilor, nr. 7, tel. 228905.

Comemorări (76)
Fiica și nepoata anunță împlinirea unui an de la trecerea în neființă a celui care a fost

ec. STANCIU EREMIANu te vom uita niciodată. Dumnezeu să te odihnească în pace.
Organizația Municipală Deva PSD aduce un ultim omagiu celui care a fost

JIANU VIORELSincere condoleanțe familiei îndoliate.

Cu durere în suflet amintesc celor care au cunoscut-o că, în 14 august, scumpa mea fiică
FARMATHY EVA MAGDOLNAar fi împlinit 35 de ani, dar tn 13 ianuarie 2005 a fost ucisă în Italia. Dumnezeu să o odihnească în pace. Te voi plânge mereu.

Mama

o vând wgont canapea extensibilă 2 fotolii, 
măsuță stare foarte bună cuvertură huse de 
fotolii din același material, preț 75 milioane lei, 
negociabil. TelÎ212242.

• vând urgent mobilă de bucătărie, dormitor 
Alex, cameră de tineret, 2 birouri, colțar Dulci
neea nou, prețuri neg- Tel. 213244,0741/154394
• vând urgent șl convenabil mobilă canapea, 
dulap 2 uși, bibliotecă birou, preț 5 milioane lei. 
Tel. 0724/218018 0744/705490.
• vând ușă nouă cu tocuri late, famlr stejar, 200 
x 75 cm, deschidere dreaptă Import Germania 
și foaie ușă albă fără toc, second, import 
Germania, prețuri avantajoase. Tel. 0745/096675, 
218308 seara.Audio-video, antene ș instalații satelit (49)

sataft Agitate încăpând cu 550 tel, un an 
garanta recepționMză programe romă- 
nratl d străine, cu abonament (Digl tv, Max 
tv, Focus) șl fără abonament: montatul sl 
deplasarea Induse In preț, Informate 
0723/481776 sau 0745/840474

Aparate foto si telefonice (50)
• vând Holda 3410 la cutie, preț 50 euro și Nokia 
5110 + SIM, preț 30 euro. TeL 0722/161644.
• vândSegemSG341i,S85-7zile,baterieLi- 
Ion, camera foto, preț 430 rorc Tel. 0746/282873.
• vând telefon Sagem MYX 521 cu cameră foto 
încorporată (VGA 640 x 480) 4 MB memorie, 
garanție 5 luni și telefon Siemens S 55, preț nego
ciabil. Tel. 0740/025053.Calculatoare si accesorii (51)
• vând copiator Canon NP1550, preț avantajos, 
tel 0722/314123.
• vând laptap Pentium II Compaq, Pentium III 
IBM, digicam -minicameră Web cu cablu des
cărcare poze + CD instalare calculator Pentium 
I, negociabil, imprimantă Lexmark Z602, garanție 
6 luni. TeL 0740/025053.îmbrăcăminte, încălțăminte articole sport (52)
• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 - 58 confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 130 euro, negociabil. TeL 212272, 
0723/732560.
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LOCAȚII CUTII POȘTALE

j • chioșcul de ziare de lângă
I Comtim;

: • chioșcul de ziare din stația 

de autobuz Orizont Micro 15:
• chioșcul de ziare de lângă 

Galeriile de Artă Forma.
• chioșcul de ziare de lângă 

Alimentara Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția 

Zamfirescu B dul Deccbal.

CUVATO

Artă, antichități, cărți, reviste (55)
• pentru colecționari vând diferite medalii, 
decorații din anii1962-1984 Preț total 1,5 mii. Tel. 
0254/211441.Electrocasnice (56)
• vând avantajos frigider ZIII și congelator 5 
sertare. TeL 221160.
• vând candotabru 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 congelator 5 sertare, stare bună de 
funcționare, preț 35 milioane lei, negociabil. TeL 
229017.
• vând frigider Fram, preț 2500.000 lei. TeL 
261849.
• vând frigider în stare perfectă de funcționare. 
Tel. 0720/013765.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună cu motor defect, toată instalația este pe 
cupru, preț 25 milioane lei. Tel. 221060.
• vând ladă frigorifică Arctic, 4 sertare, preț 3 
milioane lei. TeL 261849.
• vând maștaă de cusut germană Kohler, seria 
1322661001 • 2505013, perfectă funcționare, 
vechime de peste 100 ani, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vindem mașini de cusut Industriale. TeL 
212208Plante și animale, agroalimentare (57)
• vând 2 porci de 100 -110 kg, cu 60.000 lei/kg, 
negociabil. Tel. 0740/469228
• vând 7 famili de albine, centrifugă și colec
toare polen. Tel. 0254/214430.
• vând porc Marele alb, 130 • 140 kg. Telefon 
210859.
• vând porci Marele alb, peste 135 kg, rasă 
deosebită preț 50.000 lei kg, Chișcădaga, nr. 121 
sau tel. 237078 0724/351068
• vând purcel 4 luni, preț negociabil. TeL 
0727/392705.
• vând scroflțe de prăsită scroafe gestante și 
scroafe cu purcei. Tel. 0726/504625.
• vând vacă cu vițel si o junincă gestantă preț 
negociabil. Tel. 237800.Medicamente, instrumente medicale (58)

CHENAR

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.

Decese (75)

• vând aparat pentru măsurat glicemia, marca 
Accu Cher, nou, nemțesc cu 100 bucăți teste. Tel. 
230253.Altele (61)
• oferim la cele mai reduse prețuri sucuri 
Florida de calitate superioară sifonate la pet de 
2 litri și nesifonate la pet de 3 litri, 8 sortimente, 
Deva. Tel. 235320,0745/096675.212057.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, în stare Ireproșabilă cântărește maximum 
110 kg, preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

• vând cazan țuică 150 kg șl 13 ha teren agricol. 
Tel. 616234
• vând ceas de mână elvețian Longines, cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 140 
euro negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând firmă cu toate obiectele de activitate. 
Tel. 0740/089255.
• vând, ta Deva, 10 butoaie Inox pentru bere, 60 
litri fiecare, preț 45 euro bucata, negociabil. Tel. 
0745/096675,218308 searaPierderi (62)
• ptenkit carnet asigurări sănătate pe numele 
Dan Petruța. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Flranda loan. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Inașescu Mărioara Paraschiva Se declară nul.
• plenhit carnet asigurări sănătate pe numele 
Matei Robert Se declară nul.Matrimoniale (69)
• demn 41 de arii, 170/70, doresc cunoștință cu o 
doamnă pentru căsătorie. Tel. 0721/170245.Prestări servicii (72)
• confecționez și vând plasă de sârmă zlncată, 
avantajos, Băcia, tel. 0744/277430.
• efectuez transport marfă și persoane cu 
autoutilitară Dacia 1307, capacitate 0,71, preț 
negociabil. Tel. 0254/221491.

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

efectuez transport marfă, local și 
interurban, cu camion acoperit de3? t util, 
36 mc, dimensiuni de încărcare 600 x 240 x 
240. Tel. 229611,0740/953297.

• huse pentni Logan, Solenza, Cielo, Peugeot 
307, Opel Astra 17 DTI, Renault, Megan, Clio, 
Twlngo, Scenic, Golf 4, BMW, Deva, Micul Dalas, 
Str. Florilor, nr. 1. TeL 0727/756681.

• cursu Inspector resuno umane ■ SC 
Orema Management SRI Deva (societate 
acrodMHâ MMSSF țî Meci), oraMteMzâ 

cursuri de specializare pentru taepectori 
resurse umane. Informați la tel 
0722/534697,0744/631302,0788/107871

Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi
Cauți

• tâmplârie din lemn masiv, mobilier, uși, feres
tre, foișoarede grădină. Tel. 0726/461863.
• transport mobilier, electrocasnice, cu auto 
acoperit de 1,21 șl 14 mc, la cerere asigur șl 
demontarea acestora pentru transport Tel. Tel. 
225578 0744/934462.Oferte locuri de muncă (74)

• SC Infomln SA Deva, teL 213918 214433, 
angajează operatori calculator pentru 
culegeroilate.

• SC ink O r..iy Deva, Str. Rân- 
dunldl nr. 8 angajează agent de vânzări, 
vârsta 33-40 ani studii medl, permis de 
conducere, seriozitate maximă. TeL 
0722/288114

• SC Curent nț SRL Deva care comercia
lizează materiale electrici angajează 

.-ătotnzătoan lerințet operare 1, 
amabilitate, experiență ta domeniul 
vânzărilor constituie avantaj. TeL 
0254218831

• angajez șofer. Tel. 0740/420521.

• firmă de construcțl caută colaboratori 
(Urme sau antrepriză) pentru lucrările de 
reabiltare a hotelului Oermlsara Geoagiu- 
BăL tafonnațS taL 0745/288804 

• firmă de copstrucță -yl"'* dulgheri, 
zidari, mundtorf necaMcățl pentru hr- 
crârite do reobMare a hotaUid Qenrdsara 
Geoagfu-iăL Informau la telefonul 
0748/288804

• societate de transport cu sediul în Deva 
angajează conducători auto categoriile 
C+E. Relații la tel. 0254/221190.

• caut meseriași serioși pentru ridicarea din 
BCA a unei căsuțe de 9 x 9 m, în Simeria Tel. 
0745/418932.
• caut partener serios pentru a vinde țuică de 
prune, 60.000 lel/l itral. Tel. 0747/903207.
• lucrând acasă poți câștiga 300 ■ 500 dolari 
săptămânal. Trimite plic autoadresat la OP1, CP 
9, Simeria. Nu vei regreta.
• angolez maistru constructor, experiență mi
nim 5 ani în construcții civile și industriale, zidari 
- finisori și izolatori. Relații la telefon 
0726/157883.
• societate comercială angajează vânzători de 
ziare la tonetă. Tel. 712274.

• SC Danielle Company SRL Deva, Str. 
ănduMlnr. 4 angajează personaj pentru 

munca la don , în vederea realizării 
produselor tricotate șl croșetate. TeL 
0254/206094 krt. 25
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Angelina a obținut cetățenia

•Pentru copii. Julia Roberts se gândește să pună punct carierei de actriță după ce va evolua pe Broadway, pentru a.petrece mai mult timp cu cei doi copii ai ei, gemenii Phinnaeus și Hazel.
Bilete pentru donatori

Washington (MF) - Arnold Schwarzenegger, actorul devenit guvernator al Californiei, se va folosi de trupa Rolling Stones pentru a populariza proiectele de reformă pe care intenționează să Ie supună unui referendum în această toamnă.Acesta oferă persoanelor dispuse să doneze 100.000 de dolari campaniei sale pentru referendum un loc în loja sa la concertul Rolling Stones de la Boston, Massachusetts, din 21 august.Un purtător de cuvânt al trupei Rolling Stones a declarat că membrii acesteia sunt lă curent cu intenția guvernatorului de a asista la concertul de la Boston. El a precizat însă că Mick Jagger și ceilalți membri ai trupei nu au nici o legătură cu proiectele lui Schwarzenegger.

■ Actrița Angelina Jolie 
are acum și cetățenie 
cambodgiană, la fel ca 
și fiul ei, Maddox.

Phnom Penh (MF) - Gam- bodgia i-a acordat cetățenie vedetei anlericane - de film Angelina Jolie, ca recunoaștere a activității sale în favoarea protecției mediului și pentru că a adoptat un orfan din această țară, a declarat vineri un responsabil guvernamental citat de AFP.Actrița a spus că va merge în Cambodgia pentru a-și primi oficial cetățenia, a declarat

Angelina Jolie (Foto: EPA)Cu mâța-n sac
Los Angeles (MF) - Regizorul american Oliver Stone, care nu a contestat că în mașina sa a fost găsită marijuana la un control efectuat de poliție în mai, a fost condamnat la plata unei amenzi de o sută de dolari, transmite AFP, citând surse juridice.

Arestat
Los Angeles (MF) ■ Un jurnalist independent a fost arestat și va compărea în fața unui tribunal pentru că a pătruns pe proprietatea actorului Brad Pitt din Santa Barbara, California. Jurnalistul Jeffrey Weiss încerca să afle informații despre o petrecere organizată de actor pentru ziua de naștere a fiului Angelinei Jolie. Pe laptopul din mașina intrusului a fost găsit un e-mail de la un editor al revistei People, prin care i se cerea lui Weiss să țină sub observație casa actorului.

Harry (Foto: epa)

Curăța 
toaletele
Londa (MF) - Prințul 
Harry, fiul cel mic al 
moștenitorului 
coroanei britanice, a 
primit sarcina de a 
curăța toaletele de la 
Sandhurst, academia 
militară unde se află 
de câteva luni, scrie 
Daily Mirror. Cadetul 
Wales se numără 
printre elevii Care au 
primit sarcina de a 
tace curățenie în 
cămine înainte de a 
pleca în vacanță, la 
sfârșitul primului său 
trimestru la Sandhurst 
în vacanță, prințul 
Hany plănuiește să 
petreacă ceva timp cu 
fratele său, pe care a 
promis că îl va pregăti 
pentru examenele de 
admitere la Sandhurst.

Aventuri erotice cu Gulliver
Moscova (MF) - O editură din Rusia susține că versiunea originală a „Călătoriilor lui Gulliver” era un roman pornografic. Neonilla Samu- khina, care lucrează la o editură din Sankt Petersburg, va comercializa ceea ce ea numește „versiunea originală” a cărții. Aceasta se va numi „Aventurile erotice ale lui Lemuel Gulliver” și va intra în librării la sfârșitul săptămânii.Samukhina a cumpăraț manuscrisul de la o persoană
Stare de urgență în Malaysia
■ Ea a fost decretată 
din cauza unui val imens 
de fum provenit de la 
incendiile din păduri.

Kuala Lumpur (MF) - Malaysia a decretat joi starea de urgență pe o parte a teritoriului său, inclusiv în capitală, din cauza fumului provenit de la incendiile din pădurile indoneziene, a declarat un responsabil guvernamental. „Ne aflăm în stare de urgență”, a afirmat un membru al Consiliului de Securitate Națională.Guvernul a anunțat miercuri că starea de urgență va fi declanșată dacă indicele de poluare va atinge valoarea de 500 de puncte, limită care a fost depășită în Port Klang și Kuala Selangor (vest).

Concurs pentru soldați
Washington (MF) - Soldații americani se pot înfrunta vara aceasta, departe de luptele din Irak sau Afganistan, într-o competiție foarte pacifistă, „Military Idol”, o versiune militară a concursului de succes „American Idol”. Concursul de muzică pentru soldați a început la 1 august în 30 de baze ale infanteriei americane din Statele Unite, Germania, Belgia, Coreea de Sud și Japonia. Marea finală este prevăzută să se desfășoare între 17 și 23 octombrie la Ford Gordon, Georgia, potrivit organizatorilor - Centrul de Susținere a Familiilor Infanteriștilor (CFSC). Organizatorii propun un. premiu de cinci sute de dolari pentru fiecare finalist și o mie de dolari pentru câștigătorul finalei din octombrie. Acesta va deveni apoi „Ambasador pentru Divertisment în Infanterie”.

Sonda MRO (Foto: EPA)

Toun Siphan, directorul Departamentului de Relații Internaționale, „Este foarte fericită, adoră Cambodgia și vrea să ajute”, a adăugat acesta.Angelina Jolie a donat două milioane de dolari rezervațiilor naturale din provinciile Pailin și Oddar Meanchey, din nord-vestul țării, una dintre cele mai minate regiuni în urma celor trei decenii de război.în 2002, actrița l-a adoptat pe Maddox, un băiețel cambodgian care are acum patru ani. Gestul ei a jucat un rol important în decizia guvernului de la Phnom Penh de a-i acorda cetățenia.Premierul Hun Sen a adus în discuție ideea cetățeniei la o întâlnire cu actrița din iulie 2004, când au discutat probleme legate de defrișare.Jolie s-a îndrăgostit de Cambodgia în timpul turnării filmului „Lara Croft: Tomb Raider" din 2001, în complexul Angkor Wat, și și-a cumpărat o casă în această regiune.
care îl achiziționase de la familia Ford. Membrii acesteia sunt descendenți ai unui prieten apropiat al scriitorului Jonathan Swift. „Am avut îndoieli, dar istoricii au autentificat vechimea manuscrisului și chiar stilul de scriere”, susține Samukhina.Germanul Hermann Real, unul dintre cei mai mari specialiști din lume în opera lui Swift, crede că manuscrisul nu este decât „un fals elaborat, menit să promoveze vânzările”.

Au trebuit să poarte măști de protecție (Foto: epa)Responsabilul a adăugat că doar aceste două localități au depășit limita maximă de poluare, starea de urgență fiind decretată pe toată valea râu
Sonda MRO a fost lansată

Cape Canaveral (MF) - NASA a lansat ieri o sondă cu o greutate de două tone, Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Lansarea sondei a fost amânată de două ori, miercuri și joi, din cauza unor defecțiuni.Mars Reconnaissance Orbiter se va alătura altor trei sonde aflate pe orbita lui Mar

lui Klang, unde se află orașul Kuala Lumpur. în fiecare an, îh anotimpul secetos, agricultorii și angajații silvici din Indonezia defrișează terenurile 
te, două americane - Mars Global Surveyor și Mars Odyssey - și una europeană - Mars Express - dar se va afla pe o orbită cu 20% mai aproape de suprafața planetei. Misiunea științifică a lui MRO va dura 25 de luni și va completa informațiile furnizate de celelalte sonde aflate pe orbita lui Marte și de cei doi roboți, Spirit și Opportunity. 

prin incendiere, pentru a le pregăti pentru noile culturi.
Cu măștiLa Kuala Lumpur, indicele de poluare a atins 321 A puncte, iar orașul a fost învăluit într-o ceață de culoare galbenă.Miercuri, școlile din zonă au fost închise, populația epuizând stocurile de -măști de protecție din hârtie.Al doilea aeroport al capitalei malaysiene, Subang, a fost închis după ce vizibilitatea a scăzut la 300 de metri. Au fost puse în funcțiune planurile de urgență pentru situația în care și aeroportul principal va trebui să-și întrerupă activitatea. în strâmtoarea Malacca, instalațiile portuare și-au suspendat activitatea pentru scurt timp.


