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dimineața la prânz seara

Vedem ceafa bulgarilor

țjfentru a-1 vedea pe Papa Benedict XVI. A- 
cesta se află in c&ătorie in țara sa natală 
cu ocazia sărbătorilor prilejuite de „Ziua In
ternațională a Tineretului”, sărbători deru
te in perioada 16-21 august a.c. (Foto.- epa)

... ............ ........... ... ...... . , . ......... ......

■ România oferă cel 
mai mic salariu minim 
din Europa, rămânând 
în urma Bulgariei.

București (A.S.) - România 
are un salariu minim pe eco
nomie de 72 de euro. Nici o 
țară din UE sau candidată nu

e sub noi. Bulgarii ne râd pes
te umăr cu un salariu minim 
de 77 de euro. Conform unei 
statistici a Eurostat, este al 
doilea an consecutiv de când 
România duce lanterna roșie 
la acest capitol. Cât de adâncă 
este groapa sărăciei naționale 
ne relevă aceeași statistică 
prezentând comparativ salari

ile minime din alte țări euro
pene. Cifrele ne plesnesc sec: 
Letonia (.•SHca” UE), 116 eu
ro; Poloh8|g®5 euro; Ungaria, 
232 euro^Tnmp ce în Luxem
burg „ci nai prost plătiți” 
simt cei eu 1.467 euro pe lună. 
Consecvenți-statutului nostru 
de ultimi.,jmyici” europeni, a- 
vem o statistică mai mult de

cât neagră și la capitolul pute
re de cumpărare. Nici ritmul 
de creștere salarială nu ne dă 
speranțe. Evoluția salariilor în 
anii 2003-2005 îl trimite din 
nou la coadă pe român cu 10 
euro în plus la minimul pe e- 
conomie, față de 21 euro bul
garul și la cealaltă extre
mitate, 331 euro pentru englez.

Pentru casa ta!
Ai un cuvânt de spus pe PIAȚA IMO

BILIARĂ? Cotidianul Cuvântul liber lan
sează un produs special creat pentru agenția 
TA imobiliară! Grăbește-te să faci cunoscută 
oferta ta, tuturor! Spațiul publicitar ți-1 pune 
la dispoziție Cuvântul liber! /pi
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Consumul principalelor produse alimentare 
in trim. I 2005
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FC Corvinul 2005 rea
duce fotbalul pe stadi- ; 
onul Michael Klein, după 
o întrerupere de 10 luni,, 
cu ocazia meciului de 
azi, cu Olimpia Satu 
Mare, /p.7 (Foto: Traian Mânu)
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Grâu hunedorean pestemedie
■ Producția de grâu în 
unele zone ale județu
lui este apropiată de 
recordul de anul trecut.
Lokedama Leah 
tend—> hUiaiiHnnwmiR.ro

Deva - în ciuda inundați
ilor catastrofale din acest an, 
producția de grâu a județului

nu a fost afectată în totali
tate. Conform DADR Hune
doara, la Hațeg și Orăștie, 
cantitatea de grâu obținută 
este de peste 7000 kg/ha și 
asta în condițiile în care pro
ducția medie obținută după 
recoltarea a peste 90% din 
suprafață este de aproxima
tiv 3000 kg/ha.

„Grâul recoltat este de un 
nivel calitativ destul de bun.

Două sate sunt izolate
■ Ploile torențiale au 
întrerupt comunicarea 
directă cu 130 de 
familii din Toplița.

Toplița (M.S.) - Aproape 130 
de familii din satele Vălari și 
Cemișoara Florese, comuna 
Toplița, sunt izolate după ce 
podul care făcea legătura între 
centrul de comună și cele 
două așezări a fost afectat de 
ploile torențiale căzute în tim
pul nopții de joi spre vineri.

Un pilon al podului de 
grinzi a fost afectat parțial de 
o viitură produsă pe râul

Vălărița, motiv pentru care 
traficul pentru utilajele ușoa
re, sub 3 tone, a fost închis 
temporar. în ceea ce privește 
circulația vehiculelor grele, 
peste 3 tone, aceasta a fost o- 
prită până la repararea podu
lui. La fața locului s-a interve
nit ieri cu utilaje, astfel că se 
estimează că traficul a fost re
luat în cursul serii, dar numai 
pentru autovehiculele ușoare.

Pentru utilajele mari, inter
dicția se va menține până la 
remedierea avariei. Tot la To
plița, pârâul Vălărița a mai a- 
fectat un pod și a intrat în gră
dinile mai multor gospodării.

J)

Pierderi inați au fost înregis
trate datorită inundațiilor, 
dar și â .umidității excesive 
care nu a,permis recoltarea 
în timp' dtil a grâului, dar 
acolo unde nu au fost proble
me și au fost aplicate la timp 
toate verigile tehnologice, 
producția a fost peste medie”, 
spune purtătorul de cuvânt al 
Direcției Agricole Hunedoara, 
Emil Gavrilă

Politicieni la 
Costești

Deva (M.S.) - Mai 
mulți politicieni sunt aș
teptați să ia parte, dumi
nică, la Festivalul de la 
Costești, a anunțat preșe
dintele PNL Hunedoara, 
Mircia Muntean. Printre 
invitați se află mai mulți 
miniștri.

Federația Internațională de Automobilism a inclus 
urcia >entru pruna oară in calendarul campionatului 

Mondial de Formula I, astfel că duminică Ia Istanbul 
are loc.în premieră o cursă a renumiților bolizi. (Foto: era)

hUiaiiHnnwmiR.ro
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• Implicare. Un grup de anchetatori brazili
eni va ajunge, săptămâna viitoare, la Lon
dra, pentru a discuta cu investigatorii brita
nici în legătură cu uciderea de către ofițerii 
Scotland Yard a lui Jean Charles de Menezes

• Condamnat. Curtea de Apel din Hamburg 
l-a condamnat ieri la șapte ani de închisoare 
pe marocanul Munir el Motassadek, judecat 
pentru implicare în comiterea atentatelor de 
la 11 septembrie 2001 din SUA, el fiind gă
sit vinovat pentru apartenență la o organi
zație teroristă.

Propunere 
respinsa

Washington (MF) - 
SUA au respins, joi, pro
punerea președintelui 
rus, Vladimir Putin, pri
vind stabilirea unui ca
lendar de retragere a 
forțelor străine din Irak. 
„Cred că președintele a- 
merican George W. 
Bush a exprimat foarte 
clar punctul nostru de 
vedere privind asistența 
acordată Irakului în ma
terie de securitate. A- 
tunci când Irakul va dis
pune de capacitățile ne
cesare pentru a-și asigu
ra apărarea, ne vom re
trage”, a declarat purtă
torul de cuvânt al De
partamentului de Stat a- 
merican, Sean McCor
mack. Președintele rus a 
propus elaborarea unui 
calendar pentru retrage
rea în etape a trupelor 
străine din Irak. „Mulți 
irakieni le consideră 
forțe de ocupație și a- 
ceasta este o realitate de 
care trebuie ținut cont”, 
a spus Putin, în cursul 
unei întrevederi avute 
cu regele Abdallah al 
n-lea al Iordaniei.

cwâhîhj.

Evacuate pe trei sferturi

George W. Bush
(Foto: EPA) 

E ținut 
la curent

■ 18 colonii din cele 21 
din Fâșia Gaza au fost 
evacuate în cadrul ope
rațiunii de retragere.

Ierusalim (MF) - Locuitorii 
a 18 colonii dintre cele 21 din 

f-EWa Gaza, precum și cei din 
l Htraă implantări din nordul 

Cisiordaniei' fuseseră evacu- 
. ați, până ieri după-amiază, 

fapă începerea oficială, luni, 
J â operațiunii israeliene de re

tragere unilaterală, relatează 
Ăi .

■ s. ->,• Numai 25 la sută dintre cei 
circa 8.000 de coloniști care 
□cuiau în aceste zone înainte 

' de începerea operațiunilor de 
evacuare se mai aflau în zonă

1

în noaptea de joi spre vineri, 
au declarat surse militare.
Operațiuni suspendate

Forțele israeliene își vor 
suspenda operațiunile pe du
rata shabbâtului (de vineri 
seara (aseară - n.r.) până sâm
bătă seara) și le vor relua du
minică. .

Coloniile declarate oficial 
ca fiind complet evacuate 
sunt tel Katifa, Bedolah, Ke- 
rem Atsmona - unde deja a în
ceput demolarea caselor, Mor- 
ag, Ganei Tal, Dugit, Netzer 
Hazani, Neve Dekalim, Kfar 
Darom, Gan Or, Shirat'Ha- 
Yam și Kfar HaYam.

Coloniile evacuate, însă ne
declarate încă oficial ca atare,

sunt Rafiah Yam, Peat Sade, 
Nissanit, Slav și Elei Sinai.

Armata israeliană a anun
țat că evacuarea coloniei Ga- 
did, una dintre ultimele patru 
colonii din Fâșia Gaza în care 
ieri dimineața era în curs de 
finalizare această operațiune, 
a fost încheiată, ieri, în pri- 

‘ mele ore ale după-amiezii.
Coloniile a căror evacuare 

încă nu a început simt Bnei 
Atsmona, Katif și Netzarim.

în Cisiordania - unde pla
nul israelian de evacuare pre
vede desființarea a patru 
colonii izolate din nordul teri
toriului - au fost evacuate în
că de luni implantările Ga- 
nim și Kadim. Au mai rămas 
două colonii.

Soldați israelieni, în timpul eva
cuării forțate (Foto: EPA)

Atacuri simultane în Israel și Iordania Informații 
contradictorii

Jakarta (MF) - Un im
portant membru al-Qai
da, urmărit în Spania 
pentru organizarea unei 
tabere de antrenament 
pentru militanții isla- 
miști veniți din Europa, 
a fost arestat în Indone
zia, a anunțat Asian 
Wall Street Journal, dar 
informația a fost dez
mințită de autoritățile 
de la Jakarta.

Ediția pentru Asia a 
cotidianului american a- 
nunțase că inginerul in
donezian Parlindungan 
Siregar a fost arestat cu 
aproximativ două săptă
mâni în urmă. Surse din 
serviciile de securitate* 
indoneziene au afirmat 
că Siregar a înființat și 
â condus o tabără secre
tă de antrenament în in
sula Sulawesi.

Cotidianul indonezian 
Fajar anuțase, cu câteva 
zile înainte, că Siregar a 
fost reținut la 30 iulie 
într-un sat izolat și;^ 
nu a opus rezistență în 
momentul arestării. In
donezia a demințit însă, 
ieri, informațiile privind 
arestarea lui Parlindun
gan Siregar. Un purtător 
de cuvânt al poliției a 
declarat că un suspect 
despre care se credea că 
ar fi fost Sirengar a fost 
arestat și eliberat.

lansate din orașul iordanian 
Aqaba asupra unui depozit 
militar din port, provocând 
moartea unui soldat Si răni
rea altuia.

Marina SUA a anunțat că 
nici un militar american nu a 
fost rănit și nici una dintre 
navele staționate la Aqaba nu 

' a fost avariată în urma atacu
lui de ieri dimineață. ’

Locotenent-Colonelul Char- 
ly Brown a precizat că navele 
americane - singurele stațio
nate în portul Aqaba în mo
mentul producerii exploziei -

au părăsit zona imediat după 
atac.

Un grup care are legături 
cu rețeaua teroristă al-Qaida 
a revendicat, ieri, titurile cu 
rachetă trase asupra navelor 
americane din portul iordani
an Aqaba și în stațiunea bal
neară israeliană Eilat, con
form unui comunicat difuzat 
pe un site islamist. Organiza
ția al-Qaida din Levant și din 
Egipt a afirmat pe site că o e- 
chipă a sa de gherilă a tras 
rachete Katiușa asupra orașe
lor Aqaba și Eilat.

■ O grupare afiliată 
rețelei teroriste al-Qaida 
a revendicat tirurile cu 
rachete.Crawford (MF) -'Pre

ședintele american, 
George W. Bush, e8*. 
te informat cu regu
laritate despre evolu
ția evenimentelor din 
Fâșia Gaza și îl susți
ne pe premierul isra
elian, Ariel Sharon, a 
anunțat un purtător 
de cuvânt al Casei 
Albe. „Președintele 
primește rapoarte 
frecvente și regulate 
privind situația din 
Gaza. Președintele îi 
acordă în continuare 
sprijin premierului 
Sharon și retragerii, 
pe care o consideră

Amman (MF) - O rachetă 
Katiușa a fost lansată, ieri, a- 
supra aeroportului din orașul 
israelian Eilat, aproape simul
tan cu o explozie produsă în 
portul iordanian Aqaba, în a- 
propierea unei nave militare 
americane, fără a provoca a- 
varierea acesteia.

Trei rachete Katiușa au fost

o ințiativă curajoasă", 
a declarat Dana Peri-

Cehii sunt contra ratificării
Bruxelles (MF) - Majoritatea cetățenilor 

din Republica Cehă se opun continuării 
ratificării Tratatului constituțional euro
pean, informează publicația EU Observer, 
citând rezultatele unui recent sondaj de 
opinie publicate de agenția CTK.

Cehia a amânat organizarea unui refe
rendum asupra Constituției europene după 
ce proiectul Tratatului a fost respins de 
Franța și Olanda.

Circa 40 la sută dintre persoanele ches
tionate au susținut că se opun reactuali
zării documentului, în timp ce 25 de pro
cente îl susțin în continuare.

Sondajul indică, de asemenea, că ideea 
opririi definitive a ratificării Tratatului es
te susținută în proporție mai mare de cehii 
cu un nivel mai scăzut de educație, iar ce
tățenii care au studii superioare tind mai 
degrabă să sprijine continuarea procesu
lui de ratificare.

Aii Khamenei a condus slujba de rugăciune, ieri, la Teheran, 
amenei, care are ultimul cuvânt în privința tututor problemelor statului islamist, a 

respins cererea comunității internaționale de suspendare a activităților nucleare ultra- 
sensibile, subliniind că nici o țară n-are dreptul să ordone Iranului cum să-și ducă 
politica de apărare. (Foto: epaj

Armistițiu unilateral
■ Aripa politică a PKK 
anunță un armistițiu uni
lateral valabil până la 20 
septembrie.

Bruxelles (MF) - Kongra- 
Gel, considerată aripa politică 
a Partidului Muncitorilor din 
Kurdistan (PKK), a anunțat, 
ieri, un armistițiu unilateral 
în ceea ce privește acțiunile 
militare ale rebelilor kurzi, 
valabil până la 20 septembrie, 
potrivit unui comunicat dat 
publicității la Bruxelles.

„Forțele legitime de apăra
re vor plasa unitățile, militare 
dintr-o poziție activă în una 
defensiv-pasivă, începând de 
la 20 august 2005 până la 20 
septembrie 2005, pentru a se 
deschide calea negocierilor”, 
afirmă comunicatul.

„Declarăm ferm că nu vom 
rămâne fără reacție în cazul 
unor atitudini politice care ar

încălca această linie. Dialogul 
cu cartierul general al HPG 
(aripa militară a PKK) ne per
mite să spunem că va exista 
un răspuns pozitiv, care se va 
conforma apelului nostru”, 
adaugă documentul.

Anunțarea acestui armisti
țiu unilateral trebuia inițial 
să aibă loc cu ocazia unei 
conferințe de presă, prevăzu
te pentru ora 9.00 GMT la 
Bruxelles, care urma să fie 
susținută de liderul rebel 
kurd și președinte al Kongra- 
Gel, Zubeyir Aydar. Conferin
ța a fost anulată în ultimul 
moment, din cauza „presiuni
lor exercitate de Turcia asu
pra autorităților belgiene”, a 
afirmat o sursă kurdă din 
organizație.

Joi, un diplomat turc a de
clarat că Ankara a cerut Belgiei 
arestarea lui Aydar, care be
neficiază, din 1994, .de statutul 
de refugiat politic în Elveția.

Reuniune confidențială
lulissat (MF) - Miniștrii 

Mediului sau reprezentanți 
ai acestora din 22 de țări 
industrializate sau aflate în 
curs de dezvoltare au parti
cipat, în Groenlanda, la o 
reuniune informală având 
drept subiect efectele de
vastatoare ale schimbărilor 
climatice, care necesită in
tervenție imediată.

Reprezentanții Statelor 
Unite, Canadei, Chinei, 
Braziliei, Indoneziei, Afri
cii de Sud, ai țărilor euro
pene și ai Rusiei au fost in
vitați la Ilulissat, localitate 
din vestul Groenlandei, 
pentru a observa la fața lo
cului efectele încălzirii glo
bale asupra acestei regiuni 
arctice.

Conferința, la care pre
sa nu a avut acces, s-a des- 
fășuat într-o atmosferă

„confidențială, sinceră și 
directă, unde s-a putut dis
cuta deschis, fără constrân
geri”, a precizat un partici
pant. „Există voința de a 
realiza progrese”, de a ac
ționa, a declarat ministrul 
francez al Mediului, Nelly 
Olin, salutând faptul că lu
mea întreagă a conștienti
zat aceste probleme și a în
țeles că există nevoia ur
gentă de acțiune.

Disputele trebuie să înce
teze, deoarece nu duc nică
ieri, a insistat ministrul 
danez, precizând că „în loc 
să acuze alte țări pentru 
lipsa de acțiune în acest 
domeniu, toate guvernele 
ar .trebui să prezinte vizi
uni credibile asupra mij
loacelor prin care pot con
tribui la combaterea schim
bărilor climatice”.

*■! 
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• Reguli stricte de igienă. Ieri, printr-o 
Hotărâre de Guvern, s-a stabilit că operatorii 
din sistemul alimentar vor avea obligația să 
respecte reguli mai stricte de igienă, în 
fiecare etapă de producere, procesare și dis
tribuție de alimente, ulterior producției pri
mare și operațiunilor asociate acesteia. (T.S.)

• Rețete securizate. începând cu luna sep
tembrie 2005, Ministerul Sănătății va intro
duce un formular special pentru medica
mentele asociate drogurilor. Măsura survine 
în urma semnalelor din ultimul an referitoare 
la numeroase falsuri de rețete. (S.B.)

Ploile fac din nou ravagii

Bac-ul - o nouă sesiune
Deva (S.B.) - „Sesiunea septembrie 2005” 

a examenului de bacalaureat începe luni, 22 
august, cu proba orală la limba și literatu
ra română, care va continua și marți. Mier
curi și joi va fi susținută proba orală la lim
ba și literatura modernă. Pe 26-27 august, 
acolo unde este cazul, e programată proba 
orală de limba și literatura maternă, iar 
pe 29 august va avea loc proba scrisă de 
limba și literatura română. Proba scrisă 
de limba și literatura maternă va fi 
susținută pe 30 august. în 31 august are loc 
proba obligatorie a profilului - probă scrisă. 
Ziua de 1 septembrie este rezervată probei 
la alegere din aria curriculară corespunză
toare specializării - probă scrisă sau prac
tică, iar cea de 2 septembrie - probei la 
alegere dintre disciplinele din celelalte arii 
curriculare. Rezultatele vor fi afișate în 5 
septembrie, cel târziu la ora 16.00, urmând 
ca în aceeași zi, până la ora 20.00, să fie 

i depuse contestațiile. Rezultatele finale ale 
contestațiilor vor fi afișate pe 8 septembrie.

■ Ploile abundente au 
produs zeci de pagube 
și au distrus sute de ha 
de teren agricol.
INA JURCONE_______________________________

ina.jurcone@informmedia.ro

Hunedoara - Cel puțin pa
tru comune au fost afectate de 
căderile abundente de ploi 
din cursul zilei de joi. O 
primă evaluare a pagubelor 
se ridică la peste 250.000 lei 
noi. Pe lângă cele peste 100 de 
locuințe, cele mai afectate 
sunt culturile agricole care se 
ridică la zeci de hectare.

Pagubele cele mai însem
nate sunt în comuna Totești, 
cu 21 gospodării în care apa 
a făcut prăpăd și a distrus 190 
hectare teren cultivat. 102 ha 
de culturi agricole de aici au 
fost distruse în proporție de 
100%. Pârâul Peștenița din

Apa scoate oamenii pe uliță (Foto: Traian Mânu)

comuna Peșteana, un fir de 
apă de obicei liniștit, a pă
truns în 58 de locuințe din sa
tele Peșteana, Peștenița și

Hărțăgel, se arată într-un 
comunicat al Prefecturii Hu
nedoara. Nici DN 7 pe o 
porțiune de 350 de m, pe ban

da de circulație Orăștie - 
Sebeș n-a scăpat de ape, cir
culația desfășurându-se cu 
viteză redusă.

Taxă pentru vânătoare

Asigurări agricole 
„sponsorizate" de stat

Deva (L.L.) - începând cu acest an, nivelul 
de subvenție a prinței de asigurare pentru 
culturile agricole este de 50% din valoarea 

acesteia pentru toate soci
etățile de asigurare și asi- 
gurare-reasigurare agreate 
de Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor și Dezvoltării Ru-, 
rale. „După încheierea și 
semnarea poliței de asigu
rare, asiguratul va depune

documentația necesară la Direcția Agricolă 
Hunedoara și va primi 50% din valoarea 
poliței de asigurare”, spune purtătorul de 
cuvânt al DADR Hunedoara, Emil Gavrilă. 
Pentru culturile de toamnă, asigurările se 
pot încheia până la 15 decembrie a.c., iar 
pentru culturile de primăvară, data limită 
este 30 mai 2006.

■ Proprietarii de 
terenuri pot solicita o 
taxă de arendă la fon
durile de vânătoare.

Deva (M.S.) - Proprietarii 
terenurilor care sunt incluse 
în fondurile de vânătoare pot 
solicita o taxă de arendă aso
ciațiilor care gestionează 
aceste perimetre, a declarat, 
la Deva, inspectorul-șef al 
Inspectoratului Teritorial de 
Regim Silvic și de Vânătoare 
Timiș, de care aparține și 
județul Huîiedoara, Aristotel 
Vișoiu. Se pot primi despăgu-s

biri pentru daunele create de 
vânat. „Răspunderea civilă 
pentru daunele cauzate de 
vânatul din speciile la care 
vânarea este permisă revine 
gestionarului fondului de 
vânătoare. Pentru cele cau
zate de vânatul la care vâ
narea este interzisă, răspun
derea revine autorității pu
blice care răspunde de silvi
cultură”, a precizat sursa 
citată. Persoana păgubită tre
buie să depună o cerere la 
gestionarul fondului de 
vânătoare și la consiliul local, 
în termen de 3 zile, de la con-

Impozitare surpriză!
Deva (T.S.) - Ministerul 

Finanțelor va elabora o 
nouă lege fiscală, care va 
avea drept rezultat plata 
unui impozit pe profit a 
celor care au microîntre- 
prinderi. Fiecare microîn- 
treprindere va trebui să 
aibă minimum cinci anga
jați, ceea ce ar presupune 
alte impozite. „Este o abe
rație, susține Ion Postea, 
administrator. O microîn- 
treprindere poate să nu 
obțină nici un profit. 
Atunci ce vor impozita? Cu

certitudine acest fapt este 
determinat de faptul că 
U.E. nu agreează astfel de 
forme private, spune Cos- 
min Costea. De aceea, Gu
vernul se pregătește să im
poziteze ce mai este de im
pozitat. Cinci angajați pen
tru afacerea mea (montare 
și fabricare de rolete) este 
prea mult. La comenzile pe 
care le am mă descurc sin
gur. Este o tâmpenie și în
calcă statutul de microîn- 
treprindere”, a mai adăugat 
Cosmin Costea.

Emil Gavrilă

■ DN. 9 - LEȘNIC - HURJUC - ZAM - SlNTUHALM - 

SIMBRIA -*8MERIA VECHE
■ DJ 687 - SXNTUHMM - CRISfUR - HUNEDOARA;

* In multiplul Deva: Calea Zarandulul - DN. 7 Izvor - 

Șolmuj - D.J.786

statarea. producerii pagubei.

Pârlitu1 și Ionel, apți 
de „mititica"
■ Doi tineri rromi, 
acuzați de tâlhărie, au 
fost prinși, ieri, de 
polițiștii hunedoreni.
MlHAELA TăMAȘ__________________________

mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Doi tineri rromi, din 
Păuliș și Bejan, care în urmă 
cu o săptămână au agresat și 
jefuit un bărbat de 36 de ani, 
au fost prinși de polițiștii 
hunedoreni și sunt cercetați 
pentru tâlhărie. Fratele vic
timei a anunțat Postul de 
Poliție Șoimuș că, în noaptea

de 11/12.08, fratele său a fost 
victima unei tâlhării, comisă 
de Clementin L., zis „Pârlitu'”, 
de 22 de ani, din Păuliș, și 
Marcel C., zis „Ionel”, de 19 
ani, din Bejan, comuna Șoi
muș, cu antecedente penale, 
ambii fără ocupație, care 
dispăruseră de la domiciliu.

în urma cercetărilor efec-

Cei doi infractori au fost prinși 

tuate, s-a stabilit că victima, 
după ce a ieșit de la serviciu, 
a intrat la barul din Păuliș, 
unde a consumat băuturi 
alcoolice, scoțând toți banii

în primul semestru al anului 2005, numărul a fost de 3.473, media la 

100.000 locuitori fiind de 720, față de 665 persoane invinuite/inculpate 

în șase luni 2004, ceea ce reprezintă o creștere de 55 persoane, aspect 

care situează I.PJ. Hunedoara pe locul I pe țară.

LUNI
Hunedorenii plecați 

la reconstrucția Bana
tului, pe promisiuni 
babane, au venit acasă 
cu coada-ntre picioare, 
însă au înțeles cum 
funcționează economia 
de piață în România. 
AJOFM-ul promite, pa
tronul te prinde, apoi te 
tratează ca pe-o slugă. 
Ajunși la Otelec, viito
rii constructori ai Ba
natului de mâine au 
aflat că salariile au scă
zut precum cotele ape
lor și că vor câștiga cât 
un cerșetor în gară.

MARTI
Țăranii au aflat că, 

din 2007, Joiana tre
buie să dea lapte după 
o cotă stabilită de 
șmecherii ăia din Uni
unea Europeană. Cine 
nu respectă cota iese 
din joc urmând să-și 
bea laptele în familie. 
Acuma, pentru ca lu
crurile să decurgă nor
mal, urmează ca ță
ranii să-i explice și 
Joițichii cum stă trea
ba. Nu de alta dar se 
pare că la noi, inte
grarea chiar începe de 
la coada vacii!

MIERCURI
Pentru că mafia au

rului nu mai are nimc 
de căutat în zonă, cas
trul roman de la Micia 
zace între buruieni. 
Lucru normal dacă și 
cei care sunt plătiți să 
aibă grijă de istorie se 
fac că plouă. Ce rost 
are să mergi până la 
Micia pentru a admira 
niște ruine? Du-te la 
Călan să vezi un com
binat întreg adus în 
stadiul de ruine! Și 
poate vezi și-o bătălie 
între polițiști și hoții 
de fier vechi.

din buzunar la vedere. Cei doi 
au văzut, iar la final, l-au 
urmărit și l-au lovit zdravăn 
furându-i 380 lei (grei).

Bărbatul a fost internat la 
Spitalul Județean Deva, iar 
cei doi au fost prinși joi. 
Urmează să fie prezentați Par
chetului cu propuneri de 
arestare preventivă, iar dacă 
vor fi găsiți vinovați, riscă o 
pedeapsă cu închisoarea de 
până la 20 de ani.

JOI
Poa' să zică Nostra

damus ce-o vrea! Apo- 
calipsa va veni numai 
atunci când vor muș
chii hunedorenilor. Ca
re, convinși de faptul 
că sfârșitul lumii va 
veni atunci când oile 
lor vor purta micro- 
cipuri, se luptă din 
greu cu necuratu'. Adi
că cu cei de la Direcția 
Sanitar-Veterinară. Să 
sperăm că totul va fi 
bine și că doctorii pur
tători de apocalipsă nu 
vor reuși să ne dis
trugă Pământul.

VINERI
Dacă polițiștii con- 

stănțeni își ajută con
cetățenii să găsească 
drumul spre Rai, ăștia 
hunedoreni au grijă ca 
afacerile cu fier vechi; 
să se desfășoare cât 
mai ilegal. Și pentru că 
șeful poliției nu voia ca 
lumea să afle cine ne 
legitimează, a făcut-o 
prefectul Vladu. Mă 
gândesc că, dacă poli
țiștii constănțeni au 
omorât un om și n-au 
pățit nimic, oare ce 
pedeapsă vor primi po
lițiștii noștri?

Șomaj, revin la tine! Adio lapte în PET de Cola 2000 de ani de ruine Microcipul lui Necuratu' Polițiștii dansau cu lupii

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
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730 Ceasul deșteptător. 
Emisiune interactivă de 

divertisment și 
informații

820 Teleshopping 
830 Desene animate: 

Clubul Disney
930 Mic, da* voinic 

1030 Ora poveștilor 

1130 Armonii
In natură

1130 Miss \ rid
România

123 rfarcă 
înregistrată 

1255 Formula 1: 
Marele Premiu 
al Turdei Calificări 
(live)

1430 Jurnalul TVR. Meteo. 
Sport

14:15 Parteneri 
de weekend

1530 Ochiul magic 

(reluare)
1530 Cultura eco 
1630 Zâmbet de copil 
1730 Eurovision Junior 2005

Selecția națională
1930 Jurnalul TVR. Meteo. 

Sport

2ft00 Neveste disperate

0 (Statele Unite ale 
Americii, 2004) Cu: Teri 
Hatcher, Marcia Cross, 
James Denton, Eva Lon
goria, Felicity Huffman 

2130 Fotbal: Poli
Timișoara - Steaua 
București Meci din 
Divizia A (live) 

2345 Jurnalul TVR. Meteo.

Sport ,
030 Hai să vorbim...cu 

Danal
030 Cariera mea strălucită

13 (dramă. Australia, 1979) 
Cu: Judy Davis, Sam 
Neill, Wendy Hughes, 
Robert Grubb, Max 
Cullen. Film inspirat de 

cartea cu același nume 
al scriitoarei Sybylla 

Melvyn, cunoscută sub 
pseudonimul Miles 

Franklin.
2:10 Jurnalul TVR. 

Meteo
330 Luda și sexul (dramă, 
S3 coprod., 2001, r)

730 Mamă de împrumut 
«(dramă, SUA, 1982, r) 

830 Tazmania. Episodul 6 
930 Baby Looney Tunes 

930 Toonsytvania
ICkOO Jack, agent secret, 

gepisodul 17. Cu: Brace 
Campbell, Angela Marie 

Dotchin, Stuart Devenie, 
Stephen Papps

1030 Cleopatra 2525 
1130 Irstrim tivi (r) 
12:00 Promotor 
12:50 Știrile ProTv 
1330 Iubire In lumina reflec-

Btoarelor Cu: Teri Polo, 
David Sutcliffe, Rhea 
Seehom, Danny 

Comden
1330 Născut DJ. Cu: Dan 

gCortese, Bianca Kajlich, 
Carl Anthony Payne 

14:00 Sentimentele vechi

I (comedie romantică, 
SUA, 1997)

1630 Un comisar acuză 
gg(polițist, România, 

1973) Cu: Ion Besoiu, 
Sergiu Nicolaescu.

18:55 Știrile Sportive 
1930 Știrile PRO TV Sport

2030 Trecut sub

i, teroare (thriller, copord., 
2005)

2230 Polijist cibernetic (SF, 

Statele Unite ale 

Americii, 1993) Cu: 
David Bradley, John 
Rhys-Davies, Todd 
Jensen. Când Jack Ryan 

primește o scrisoare mai 
mult decât ciudată de la 
fratele său aflat în 

insulele Caraibe, el își 
dă seama că ceva nu e 
în regulă și pornește 
într-acolo. Cathy, o fru
moasă reporteriță care 
dorește să scrie 
Un articol despre 
practicile voodoo. 
Jack îi vorbește despre 
temerile sale legate de 

Philip, iar Cathy, intuind 

că de aici s-ar putea 
naște un subiect foarte 

interesant
030 Trecut sub teroare 

sSfthriller, copord., 
2005, r)

630 Agenda de detectivi 
O (polițist, SUA, 1984).

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

Olkewicz, Leo Rossi
730 Gillette World Sport 
8:00 Desene animate 

10:00 Casa de piatră 

1030 Roata de rezervă 
11:00 Nava spațială Odyssey 

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

1230 îngerul păzitor 

1230 Comedia animalelor 

1330 Știri
13:15 Răpirea (comedie,

HSUA, 1996) Cu: Tom 
Arnold, David Paymer, 
Rhea Periman, Rod 
Steiger. Franklin Lazio 

(Tom Arnold) este dis

perat
15:00 Legături de familie

H (dragoste, India, 1998) 
1830 Săptămâna financiară 
1930 Observator cu Gabriela 

Vrânceanu Firea. Sport

2030 Furie dezlănțuită

13 (acțiune. Statele Unite 
ale Americii, 1992) Cu: 
Cynthia Rothrock, 
Richard Norton, Terri 
Treas, Brian Thompson, 
Catherine Bach. Cynthia 

Rothrock este 

câștigătoare a cinci 
titluri de campioană 
mondială la karate. Kris 
Fairfield este o profe
soară care în particular 

are o activitate mai 
puțin obișnuită: este 
expertă în karate.

2230 Lege și ordine: Brigada 

0 specială
2330 Glumă

îl mortală (thriller. Statele 

Unite ale Americii, 
2001)

130 Concurs 
interactiv 

230 Observator 

3:15 Roata de rezervă 
(reluare)

345 îngerul păzitor

B (reluare)

630 Tad și sapă (Aventuri, 
S3 SUA, 2003) Cu: Sigour

ney Weaver, Jon Voight, 
Shia LaBeouf, Patricia 

Arquette
I 7:55 Familia Thombeny In
’ 13 Africa (Animație, SUA,

2002) Voci: Rupert 
Everett Marisa Tomei

.1 9:20 O formație donată 

' H (Comedie, Marea Bri- 
tanie, 2003) Cu: Tina 
Barnett, Hannah Spear-

i ritt, Jo O'Meara 

10:55 împreună (Dramă, Chi

tina, 2002) Cu: Yun 

Tang, Peiqi Liu 
12:50 A doua lună de miere 

13 (Romantic, SUA, 2001) 
Cu: Roma Downey, Tim 
Matheson

1420 Pe platourile de filmare 

14:50 Zâmbet de Mona Lisa 
H (Comedie, SUA, 2003) 

16:50 Hollywood: Necenzurat 
Julia Roberts

1720 Mișcări periculoase

O (Dramă, SUA 2002) Cu: 
Ben Affleck

19:00 Tad și sapă (Aventuri, 
13 SUA 2003)

2130 Misterele fluviului

, H (Dramă, SUA, 2003) Cu: 
Sean Penn, Tim Rob
bins, Kevin Bacon, Lau
rence Fishbume, Marcia 
Gay Harden, Laura Lin- 

ney.
23:20 Jocuri periculoase II 

«(Thriller, SUA 2004) Cu: 
Susan Ward, Katie Stu
art, Leila Arderi, Dorit 
Wolf, Brett Gilbert, 
Michael Chieffo, Linden 

Ashby
130 Cel mai căutat din
ÎJ Malibu (Comedie, Sta

tele Unite ale Americii,
2003) Cu: Taye Diggs, 
Jamie Kennedy, Antho
ny Anderson, Regina 

Hall, Blair Underwood, 
Damien Wayans

225 Vasul fantomă (Horror, 
13 Statele Unite ale 

Ameridi, 2002) Cu: 
Gabriel Byrne, Julianna 
Margulies, Isaiah Wash
ington, Ron Eldard, . 
Desmond Harrington

0730 Pescar hoinar (r) 07:30 

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 12:00 Tele
viziunea, dragostea mea 13:00 

Agenția de plasare 1430 Aven
turi secrete (s) 1430 Fascinația 

modei 15:00 Centrul de fru
musețe (dramă, Italia, 2001, X) 
Cu: Stefania Sandrell, Vima Lisi, 
Caterina Vertova. Un accident 
de mașină fatal și Anna (Ste
fania Sandrelli) rămâne văduvă, 
cu doi copii și cu foarte multe 

datorii. Silită să supraviețuiască, 
ea transformă frizeria soțului ei 
decedat intr-un salon de înfru
musețare pentru doamne. 
17:00 Miracole (s) (AP) 18:00 

Festivalul Callatis 2005 - MAK- 
ING-OF 20:00 Miss Plaja 2130 

Jurnalul TVR 22:00 Festivalul 
Stufstock 2005.0630 Natuip și 
aventură (reluare)

iS'«1# 
11:30 Descoperă România (r) 
11:55 Teleshopping 12:10 Spor
turi extreme...la limită! 13:00 
Teleshopping 13:15 Surorile (s, 
r) 1430 De aici in eternitate (f, 
r) 16:00 Cheers (s) 17:00 Oth
ello (dramă, SUA 1995) 1930 
Telefonul de la miezul nopții (s) 
2030 Două lozuri (comedie, 
România, 1957) 22:00 Profiler: 
Psihologia crimei (s) 23:00 
Clanul Soprano (s) 00:15 Kai 
Rabe

14:05 Delta 14:35 PoliTour 

(magazin) 1535 Secolul nostru 
(doc. Ung.) 1535 Regiunea 

Tokaj-Bodrogzug (doc.) 1540 
Memoria pietrelor 1635 Vili, 
vrăbiuța (f, Ung.) 1830 Proce
siunea Sfintei Drepte 2030 Jur
nal, sport, meteo 21:05 Luxor- 
show 2130 Loto 21:40 Din 
melodiile formației llles 2230 
Foc de artificii 2235 Sărmanii 
bogați (f, Ung. 1959) Cu: 
BenkCE Gyula, Krencsey Mari

anne, Bara Margit, Lang Jdzse 
00:10 Știrile serii 0030 Cyrano

04:00 Clubul de noapte 07:00 
Tradițiile românilor (r) 07:30 

Teleshopping 0830 Sheena (s) 
09:00 Conan aventurierul (s) 
09:55 ANDOgrafia zilei 10:00 

Desene animate 1030 Sport, 
dietă și o vedetă 1130 Motor 

1130 Viteză maximă 12:00 
Bram și Alice (s) 1230 Ce vor 
fetele? (r) 14:00 în deltă (dra
mă, SUA 1998) 15:50 O inimă 

străină (dramă, SUA, 2002) 
1730 Viață de vedetă (d) 1830 
Focus 19:00 Special (d) 20:00 

Guinness - Lumea recordurilor 
21:00 Poliția în acțiune 2230 
Clanul urșilor 00:00 Plăceri 
blestemate (thriller erotic)

06:15 Luna (s, r) 07:00 Lori (r) 
08:15 Culoarea păcatului (s, r) 
09:15 Uzurpatoarea (s) 11:15 
Anita (s, r) 13:15 Valentina, 
grăsuța mea frumoasă. Cu: 
Natalia Streignard, Juan Pablo 
Raba, Hilda Abrahamz, Flavio 
Caballero, Norkis Batista, Jeron
imo Giles (s) 14:15 Fetele 
Gilmore (s) 1530 Sărmana 
Maria (s) 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:05 Vremea de 
acasă 18:10 Pariul iubirii 20:00 
Numai iubirea - telenovela din 

spatele telenovelei 21:00 
Culoarea păcatului (s) 22:00 
Anita 00:00 Fetele Gilmore (s, 
r) 0130 Poveștiri adevărate (r)

gFTJj f; j <5«
15:15 Regizorii documentarului 
românesc 16:00 Realitatea 
16:40 No comment 16:45 Filie
re 17:00 Realitatea de la 17:00 
17:15 Omul și cartea 18:00 
Realitatea de la 18:001830 No 

comment 18:45 Filiere 19:00 
Realitatea de la 19:00 cu Ss-“- 
da Nicola 19:40 Realit a 

Media 20:00 Realitatea ae la 

20:00 cu Sanda Nicola 20:15 
O tură de aventură (r) 21:00 

Realitatea de la 21:00 cu San
da Nicola 2230 Realitatea de 
la 22:00 22:15 Parfum de glo
rie 2330 Realitatea de la 23:00 

23:15 Un m3 de cultură 00:00 
Realitatea de la 00

0730 Teleshopping 07:45 Pro
gramul de știri N241030 Mar
tin Mystery (d. a.) 10:30 Insula 

copiilor. Cu Eugen Cristea 1130 
Raven (serial) 1230 Peripeții de 

vacanță (serial) 13:00 Bucuria 
de a trăi (dramă, SUA, 1995) 
15:00 Secretul lui Beth (film, 
SUA, 2000) 17:00 Sare și piper 
cu Stela și Arșinel 18:30 24 de 

Ore Național TV 19:10 Sport 
Național TV 19:45 Țara Iu' 
Papură Vouă (emisiune de 

divertisment, 2004) 20:00 
Armură divină (acțiune, Statele 
Unite ale Americii, 1986) 2230 
Un detectiv afemeiat (comedie, 
coprod., 1992) 00:00 Justine 
(serial, reluare)

07:00 Matineu TV2 08:00 Chi- 
hiro în Țara Spiritelor (poveste) 
10:15 înger coborât din Rai (f, 

SUA) 11:50 Szorenyi Levente - 
Brody Jânos: Regele Istvân (o- 
peră rock - Șumuleu Ciuc 2003) 
14:20 Uite cine face tatuaj! (f, 
Fr.) 16:05 Commando-ul de la 

periferia orașului (s, SUA) 1745 
Safari 3000 (s, SUA) 1930 Știri, 
meteo 20:00 Julie de Maupin 
(f, aventură Fr.) 00:30 Sfere 
spațiale (com. SF SUA 1987) 

Cu: Mel Brooks, John Candy, 
Rick Moranis, Bill Pullman, 
Daphne Zuniga. Regele Roland 

de pe planeta Dreidia încearcă 
s-o mărite pe fiica lui

0730 Bach (d) 0830 Calendar 

ecumenic 0830 Teleshopping 
0930 Marș forțat (r) 10:00 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) 13:45 

High Life (r) 14:30 Pasul For
tunei (r) 1630 Trandafirul gal
ben (aventuri, România, 1982, 
r) 18:00 Briefing: Știrile 

săptămânii cu Adriana Muraru 
19:00 Știri 19:15 Vizuina leului 
(s) 20:00 Glissando (dramă, 
România, 1985) 2330 Eurob- 
litz - Fabricat în Germania (d) 
00:00 Știri 00:15 Glissando 

(dramă, România, 1985, r)

10:30 Când prietenia ucide 
(dramă, coprod., 1996) 12:15 

Inelul buclucaș (dramă, coprod., 
2000) 1430 Providence 14:45 
Călătoria inorongului (aventuri, 
SUA, 2001 (I) 1630 O lume 
de vis (dramă, SUA, 2001) 

18:15 Când prietenia ucide 
(dramă, coprod., 1996, r) 2030 
Providence (s) 21:00 Tărâmul 
vrăjit (I) (fantastic, SUA 2004) 
22:45 Lege și ordine: Intenții 
criminale (s) 2345 Cuvânt de 
onoare (dramă, coprod., 2003) 
Cu: Don Johnson, Jeanne Trip- 
plehom, Sharon Lawrence, John 
Heard, Arliss Howard. în 

tinerețe, Ben Tyson a luptat

EUROSPORT
09:30 Fotbal: Drumul spre CM 
Meciuri din preliminarii (r) 
11:00 Snooker: Openul Euro
pean, Sferturi de finală (r) 1245 

Tenis: Circuitul feminin Sony 
Eriksson - turneul de la Toron
to, Canada Sferturi de finală 

13:45 Tenis: Circuitul feminin 
Sony Eriksson, Sferturi de finală 

1445 Curse de mașini: Seria GP 
2, la Istanbul, Turcia Cursa întâi 
(live) 15:45 Volei: CM Feminin, 
turneul de calificare din Bul
garia (live) 17:15 Snooker 

18:00 Volei: CM Masculin, 
turneul de calificare din Bul
garia (live) 20:00 Tenis 2130 

Snooker 00:00 Sporturi 
extreme: Magazinul YOZ

TV SPORT
0745 Fotbal Chelsea TV 10:45 

Teleshopping 11:00 Fotbal, 
Divizia B: Radid 2 - Universi
tatea Craiova (live) Fo-* 
divizionară A își dorește foa. 
mult să se întoarcă din nou în 

prima divizie 13:00 Box profe
sionist „Legea pumnului" 

15:00 Fotbal Copa Liberta- 
dores: Paranaense - Sao Paolo 

17:00 Rodeo 18:30 Știrile TV 
Sport 1930 Rugby Tri Nations 

2005: Australia Africa de sud 
21:00 Jocuri de vat^njp, 23:00 
„Fiarele nopții": KI, Andy Hug 

- „Samuraiul cu ochi albaștrii". 
00:00 Știrile TV Sport 00:30 

Rugby Tri Nations 2005

•ț-s* '* ’ *«i •* * '

7:00 Universul credinței
830 Desene animate Clubul

13 Disney
930 Cutia 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 * 

despre carieră.
1230 Viața satului
1330 Dănutz s.r.L (I)
1430 Jurnal TVR Sport Meteo 
14:15 Dănutz s.r.l. (II)

Cu Dan Bitman. 
„Patronul" Dan Bitman 

alege prin concurs VIP- 
uri pentru a putea vinde 

cele mai bune momente 

artistice!
14:55 Formula 1: Marele Pre

miu al Turdei (live) 
1730 Tezaur foldoric Festival

ul Național de Folclor 

pentru copii Sibiu, 2005
18:50 Tragerile loto 6-49 și 

Noroc Omologarea
1930 Jurnalul TVR Sport

2030 Un american
uiniștit (dramă, coprod., 

2002)
2155 Garantat 100%
2330 Jurnalul TVR Sport 

Meteo
23:15 Festivalului Internațion

al de Him .Marea Nea- 
SFă"

HjC Carrie (horror. Statele 

0Unite ale Americii, 
1976) Cu: Sissy Spacek, 
John Travolta, Piper 

Laurie. Ecranizarea după 
Stephen King îi permite 
lui De Palma să 

folosească temele sale 
preferate: dedublarea și 
travestiul. Carrie, la fel 
ca toate personajele lui 
De Palma, își caută 

inconștient identitatea.
130 Juma U TVR (r)
230 Cariera mea 

«strălucitoarea
(dramă, Australia, 
1979, r)

420 Garantat 100% (relu
are)

630 Un comisar acuză
13 (polițist. România, 1973, 

r)
8:30 Desene animate: Taz- 
13 mania

9:00 Baby Looney
EJTunes (desene 

animate)
930 Toonsytvania (desene 
EJ animate) 

1030 Lumea de sub pământ 
H (aventuri, SUA 1992) 

1230 Parte de carte Realiza
tor Cristian Tabără 

1330 Bucătăria lui Radu
Emisune pentru 
pasionații de gas
tronomie, dar și de 

descoperi turistice 
1330 frați Julea Emisiune de 

0 divertisment 
1430 Xena, prințesa 

0 războinică 
1530 Transilvania (comedie, 

13 SUA 1985) 
1730 Micuța Sue (comedie, 

SSUA 1991) Cu: James
Belushi, Kelly Lynch 

18:55 Știrile sportive 
1930 Știrile PRO TV

Vremea 

2&15 Agentul Cody Banks

Q (acțiune, coprod., 2003) 
Cu: Frankie Muniz, 
Hilary Duff, Angie Har
mon. Cody Banks (Fran
kie Muniz) pare adoles
centul tipic - îi place 
skateboarding-ul, urăște 
matematica, maică-sa îl 
scoate din minți și se 
simte ca un idiot în pre
zența fetelor. Dar Cody 

ascunde un mare secret, 
pe care nu-l știe nimeni, 
nici familia și nici măcar 

prietenii lui cei mai 
buni: este agent sub 

acoperire pentru CIA.
2230 Bune, dar 

nebune 

2330 Strategii mortale 
Hfthriller, Statele Unite 

ale Americii, 1999)

230 Strategii mortale

13 (thriller, Statele Unite 
ale Americii, 1999, r) 

£30 Chestiunea zilei (r)

730 Concurs interactiv 

830 Desene animate 
1030 Comedia animalelor 

11:00 Răpirea (comedie, SUA 
01966, r) 

1330 Știri 
13:15 Dispariții 
14:15 Indienii din Cleveland 2

O (comedie, Statele Unite 

ale Americii, 1994) Cu: 
Charlie 5heen, Tom 

Berenger, Corbin 
Bemsen. Hohote de râs 
și lovituri de baseball. 
Astfel ar putea fi rezu
mată această comedie 
cu Charlie Sheen, Tom 

Berenger și Corbin 
Bemsen, a doua din cel
ebra serie care s-a 
bucurat de un succes 

imens de cinematograf. 
De această dată, indi
enii ajung într-o situație 
deplorabilă în Ligă 
ajungând pe ultimul loc. 

16:15 Dracula: Un mort
H iubăreț (comedie, SUA 

1997) 
18:40 7 zile 

1930 Observator Sport 

2030 Cei trei mușchetari 

S (Aventuri, coprod, 1973) 
2230 Obs or 
2330 Rec ul 

etapei Cu Ovidiu 

loanițoaia
130 Din culise (comedie 

0 neagră, Statele Unite 
ale Americii, 1997) Cu: 
Tom Wood, Rebecca 
Gray, Arye Gross. In 

ajun de Crăciun, un 

criminal tn serie ucide 
din nou... în stația de 

autobuz din apropierea 

scenei crimei, scriitorul 
« aspirant Tiger

(Tom Wood) și omul 
său plin de Idei, Max 

Gross) au o dis- 
aprinsă

despre șederea In Tin
seltown și despre filmul 
pe care încearcă să-l 
producă. Abia au sosit 
aici și Tiger vrea să se 
întoarcă acasă, motivul 
fiind bine întemeiat: lip
sa banilor

630 Hope Springs (Come- 
Q die, Mare Britanie, 

2003) Cu: Colin Firth, 
Heather Graham

735 Vedete la Hollywood: 
Hugh Grant

8:00 Marea aventură a Por 
H cușoralui (Animație, 

SUA 2003)
9:15 Tom și Thomas (Aven- 
L3 turi, Olanda, 2002) 

11:10 Casa din Umbria

13 (Dramă, Mare Britanie, 
2003) 

12:55 s Cinema, cinema, dne- 

0 ma Episodul 34 
13:30 O puicuță fierbinte

H (Comedie, SUA 2002) 
Cu: Rob Schneider, 
Anna Farris

15:15 Joey Ep. 16 

15:40 Joey Ep. 17 - Joey și

0 întâlnirea (Comedie, 
SUA 2004)

1635 Tabăra (Comedie, SUA 

H 2003)
18:00 Vedete la Hollywood: 

Tom Hanks
1825 Hope Springs (Come 

Q die, Mare Britanie, 
2003) 

2030 Cm scăpăm de Coana
oMare? (Comedie, 2004) 

Cu: Irma Hall, Marlon 

Wayans, Tom Hanks, 
J.K. Simmons, Ryan 

Hurst
2145 Cursa secolului

83 (Dramă, Statele Unite 

ale Americii, 2003) Cu: 
Tobey Maguire, Jeff 
Bridges, Chris Cooper, 
Elizabeth Banks, Gary 

Stevens
030 Identitate (Horror, SUA 

02003) Cu: Ray Liotta,
John Cusack, Amanda 
Peet, John Hawkes, 
Alfred Molina.

130 Pe jumătate mort 

0 (Acțiune, Statele Unite 
ale Americii, 2002) Cu: 
Steven Seagal, Ja Rule, 
Nla Peeples, Morris 
Chestnut, Tony Plana, ' 
Kurupt

335 EL MARIACHI (Acțiune, 
0 Mexico, 1992) Cu: Car

los Gallardo, Consuelo 

G6mez

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

Medalion folcloric 0930 Ferma 
10:00 Pescar hoinar 10:30 
împreună pentru natură 11:00 

H... ora Prichindeilor 12:00 

Două roți 12:30 Magazin, IT 
13:00 Atenție, se cântă! 14:00 

Casa mea 14:25 Poftă bună! 
țd) 15:00 Secrete regale (d) 
15:30 Doctorii (s) 1630 Natură 
și aventură (d) 17:00 Amy (s) 
18:00 Farmece (s) 19:00 

Dosarele secrete ale KGB (d) 
20:00 Remember Iosif Sava 
2130 Jurnalul TVR Sport Meteo 

22:00 Lege și ordine (s) 23:00 
Puterea dragostei (aventuri, 
SUA, 1994) Cu: Sheryl Lee, 
Sean Patrick Flanery (King 

Arthur) Noah Wyle, Brid Bren
nan. Guinevere, tânără prințe
să, trebuie să-și sacrifice iubirea 
pentru Lancelot ca să-și salveze 

regatul. Se căsătorește cu rege
le Arthur și unește cele două 

regate într-unul mai puternic. 
00:50 Agenția de plasare (r) 
0145 Casa mea (reluare)

12:10 Telefonul de la miezul 
nopții (s, r) 13:15 Lumea Pro 

Cinema 14:00 Cheers (s) 1430 

Două lozuri (f, r) 1630 Verdict: 
Crimă (s) 17:00 încă o dată, cu 

dragoste (comedie, Marea Bri
tanie, 1960) 1930 Telefonul de 
la miezul nopții (s) 2030 Crime 

pe unde radio (comedie, SUA 
1994) 2230 Profiler Psihologia 
crimei (s) 2330 Clanul Sopra
no (s) 00:45 Crime pe unde 

radio (comedie)

1435 Dincolo de hotare 15:05
Dispăreți de-acasă 15:30 Emi
siune religioasă baptistă 1630 

Nici nepoții noștri nu vor apu
ca să vadă 16:30 Telesport 
1730 Cocoșatul de la Notre- 
Dame (film artistic, Fr.) 19:05 
Cinecitta 17.2030 Știri, meteo, 
sport 20:25 Broboane de cia
nură (film artistic, Ang.) 22:10 

Friderikusz - Libertatea cuvân
tului 23:15 Știrile serii 23:20 
Telesport 00:15 Mediamix 

00:55 S-o întindem de aicil
(dramă Germania 1999), cu: 
Inga Busch

11:00 Casa noastră 11:30 Te
leshopping 12:00 Bram și Alice 

(s) 1230 Academia mămicilor 
13:00 Pet Show 1330 Tradițiile 
românilor. Ediție specială. 
14:00 Vino, mamă să mă vezi! 
15:00 Totul pentru tine (r) 
17:00 The Flavours - 3 bucătari 
1730 Viață de vedetă (d) 1830 
Focus. Primele știri ale serii! 
1930 Documentar 20:00 Guin
ness - Lumea recordurilor 2130 
Weekwnd-ul lui Bob (comedie, 
Marea Britanie, 1996) 23:00 
Johnny Stecchino 01:00 Docu
mentar (reluare) 02:00 Guin
ness - Lumea recordurilor (relu
are)

0745 Programul de știri N24 
09:00 Teleshopping 10:00 

Desene animate 1030 Insula 
copiilor (f) 11:30 Agenția de 
turism 1230 Autoshow 12:30 

Sare și piper cu Stela și Arșinel 
14:00 Albumul național 16:00 
Asul din mânecă 1830 Acade
mia Vouă. Divertisment 18:30 
Fotbal: Dinamo - Farul Con
stanța. Meci din revizia A (live) 
20:15 Sophia Myles (dramă, 
Cana, 2000) Cu: Della Reese, 
Rue McClanahan. După 

moartea dramatică a soțului ei 
de profesie pastor, Sophia 
Myles privește viitorul cu neîn
credere 22:00 Țintă mobilă 
0030 Sophia Myles (dramă)

07:15 Mecanică distractivă (d. 
a.) 07:45 Matineu TV2 11:00 

Pas cu pas (s, corn. SUA) 11:55 
Bucătăria lui Stahl 1230 Conan 
(s, av. SUA) 13:25 Cei mai put
ernici oameni din lume 14:25 
Walker (s, SUA) 15:25 Noile 
aventuri ale lui Flipper (s, SUA) 
16:25 Pacific Blue (s, SUA) 
17:25 Walker (s, SUA) 18:25 
J.A.G. (s, SUA/Ger.) 1930 Știri 
2030 Jurnal 2130 Infernul lui 
Dante (catastrofă SUA 1997) 
23:10 Diavolița (corn. SUA 
1989) Cu: Meryl Streep, Ro
seanne Barr, Ed Begley Jr., Lin
da Hunt, Sylvia Miles. 01:00 
înainte de diplomă (f, Statele 

Unite ale Americii)

07:30 Club 700 Emisiune reli
gioasă 08:15 Culoarea păcatu 
lui (s, r) 09:15 Uzurpatoarea (s) 
11:15 Anita (s, r) 13:15 Valenti 
na, grăsuța mea frumoasă (s) 
14:15 Fetele Gilmore (s) 15:15 

Muzica de Acasă 15:30 Sărma
na Maria (s) 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:05 Vremea de 
Acasă 18:10 Pariul iubirii (s) 
20:00 Numai iubirea. Telenov
ela din spatele telenovelei 
21:00 Un tată în plus (come
die, SUA, 1997) 23:00 Mister 
Venezuela 2004 01:00 Fetele 

Gilmore (s, r) 02:00 Poveștiri 
adevărate (r) 02:30 Numai 
iubirea

1130 Jet Set 12:00 Top Fan X 

13:00 Un nou început 13:30 
Emisiune religioasă 14:00 Fan 

X (r) 15:00 Briefing (d, r) 16:00 
Lumea în 10.000 de minute. Cu 

Simona Vărzaru 1730 Monse
niorul Ghika (I, II) (d) 1930 Știr
ile Naționale 19:15 Cascada 

fermecată (s) 20:00 Economia 
în 60 de minute 2130 Fashion. 
Emisiune de modă 2130 High 
Life. Emisiune de divertisment 
22:15 Showbiz 22:45 Vizuina 
leului (s, r) Cu: Rob Lowe, Matt 

Craven, Kyle Chandler, Frances 
Fisher, David Krumholtz, Eliza
beth Mitchell, James Pickens Jr. 
23:45 Știri 0030 Monseniorul 
Ghika (I, II)

10:30 Cântece de dragoste 
(dramă, SUA, 1999) 12:15 
Izvorul (fantastic, SUA, 1999) 
14:00 Providence (s) 14:45 

Călătoria inorongului (II) (aven
turi, Statele Unite ale Americii, 
2001) 1630 Izvorul (fantastic, 
SUA, 199, r) 18:15 Cântece de 
dragoste (dramă, Statele Unite 
ale Americii, 1999, r) 20:00 
Providence (s) 21:00 Tărâmul 
vrăjit (II) (fantastic, SUA, 2004) 
22:45 Lege și ordine: Intenții 
criminale (s) 23:45 Caria 

(dramă, SUA, 2003) Cu: Lesley 

Sharp, Helen McCrory, lain 
Glen, Shaun Dingwall. Helen 
North pleacă singură în vacanță 

în Grecia.

16:00 Realitatea de la 16:00 cu 
Simona Bălănescu 16:45 No 
Comment, Filiere 1730 Reali
tatea de la 17:0017:15 Unu la 
unu 18:00 Realitatea de 1 
18:00 18:30 No Comme. 
Oamenii realității 18:45 Filiere 
19:00 Realitatea de la 19:00 
19:40 No Comment, Oamenii 
realității 20:00 Realitatea de la 

20:00 cu Sanda Nicola 20:15 
Realitatea sportivă cu Bogdan 

Tudor 21:00 Realitatea de la 
21:00 cu Sanda Nicola 21:45 

No Comment, Filiere. 22:00 
Realitatea de la 22:00 cu San
da Nicola 22:00 Parfum de glo
rie Cu Dumitru Graur

EUROSPORT
1230 Snooker: Openul Euro
pean Semifinale (r) 14:00 Mo- 
tocros: Campionatul Mondial, 
în Germania Clasa Motocros 1, 
cursa întâi (live) 15:00 Volei: 
CM Masculin, turneul de califi
care (r) 1530 Volei: CM Femi
nin, turneul de calificare (live) 
17:15 Motocros: Campionatul 
Mondial, în Germania Clasa 

Motocros 1, cursa a doua (live) 
18:00 Snooker: Openul Euro
pean, Finala (live) 19:00 Atle
tism 2130 Tenis 22:30 Sporturi 
cu motor: Weekendul spor
turilor cu motor 23:00 Snook
er: Openul European, Finala 
(live) 01:00 Știri: Ediția specială 

a știrilor Eurosport 01:15 Volei

TV SPORT
0830 Fotbal Manchester TV 
1130 Handbal UCL. Kometal - 
Slagelse 1230 Cupa Mondială 
de Fotbal pe plajă: Brazilia 

Japonia 13:30 Campion 
Național de Fotbal pe p.aja 
14:30 Fitness. Retrospectiva 
15:00 Formula 3. Nurburgring 
16:30 Rugby Total. Rugby-ul 
spectacol i-a determinat pe 
magnații presei din lumea în
treagă să-și întoarcă privirea 
spre acest sport. 17:00 Nebunii 
Sportului! 17:30 Retrospectiva 

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

verzi 23:00 Motoare, Motoare 
00:30 Fiarele nopții. Andy Hug



sâmbătă, 20 august 2005 MW SOCUL - ECONOMIC /5

• Pensionari. Numărul pensionarilor a cres
cut în Valea Jiului cu peste 1000. Creșterea 
are loc ca urmare a faptului că au avut loc 
disponibilizări masive în cursul anului. Astfel, 
în momentul de față Valea Jiului are peste 
35.000 de pensionari, 25.000 dintre ei fiind

f pensionați din minerit. (I.J.)

• Sărbătoare. Ediția a V-a a „Zilelor munici-
* piului Petroșani" va debuta joi, 1 septembrie

f și va dura trei zile. Prima zi cuprinde un pro
gram artistic susținut de trupa de gimnastică 
a CS Petroșani și vernisajul unei expoziții de 
lămpi miniere și numismatică „Lumină și 
continuitate", organizată de Muzeul 
Mineritului din Petroșani. (IJ.)

Paza va fi 
obligatorie

Deva (I.J.) - Paza pă
durilor aflate în propri
etate privată și de stat 
va deveni obligatorie în
cepând cu luna septem
brie, când intră în vi
goare legea de adminis
trare a pădurilor, pre
cizează Horea Stănciou, 
directorul Romsilva. 
Paza va fi asigurată de 
Regia Pădurilor (RNP) 
pe bază de contract, dar 
și de alte firme particu
lare care pot presta ast
fel de servicii, iar cos
turile vor fi suportate de 
proprietar. „Măsura nu 
este excelentă pentru 
proprietari care mai 
trebuie să scoată din 
buzunar bani în plus, 
dar sperăm că va fi efi
cientă”, a spus Stănciou. 
Paznicii ar urma să aibă 
un salariu de 3,5 - 5 mi
lioane de lei pe lună, ni
vel asemănător celui a- 
vut de pădurari în pre
zent, iar activitatea lor 
va fi controlată de stat.

Carol Schreter 
(Foto: Ina Jurcone)

Turism 
ilegal
Petroșani (IJ.) - Mai 
mult de jumătate din 
cabanele existente în 
Parâng nu au auto
rizație de funcționa
re. „Doar trei cabane 
au autorizație și sunt 
clasificate conform 
normelor în turism. 
Procedurile pentru a 
obține autorizare nu 
sunt complicate, dar 
legea nu se respectă 
pentru că proprietarii 
vor să scape de im
pozitul pe venit. Nici 
amenzile aplicate 
până în prezent nu i- 
au descurajat. Odată 
cu venirea sezonului 
rece le vom pregăti 
cabanierilor o sur
priză, în urma căreia 
legea va fi respec
tată", precizează Ca
rol Schreter, primarul 
municipiului 
Petroșani.

PlayStation PS2 portabil este agreat 
de tinerii din întreaga lume. Noile game 
de jocuri sunt gustate de deținători, iar 
vânzările produsului au crescut spectacu
los. Aparatul este produs de o cunoscută

(Foto: EPA)firmă japoneză.

r tailandezi 
[ instalează un 
I tanc de gaz 
| lichefiat pentru 
R autovehicule 

raliere.
DnWpauza 
creșterii alar
mante a 
prețului 

ț petrolului, tot 
“ mai mulți tai

landezi optează 
; pentru alte 
| tipuri de com- 
| bustibil. Numai 
' în această vară 
! peste 400 de 
, deținători de 
; autoturisme au 
i ales gazul 
1 lichefiat drept 
F combustibil 
I pentru mașinile 
I lor. Avantajul: 
I prețul mult 
■ mai mic.

(Foto: EPA)

CFR-istii acuza de indolentă
5

■ Tandemul Băsescu - 
Tăriceanu ignoră 
doleanțele CFR-iștilor, 
acuză sindicatele.
Ina Jurcone___________________
ina.jurcone @infonnmedia.ro

Deva - Peste 600 de anga
jați din cei 1068 din CFR - 
mișcare/comercial - nu au 
specificat în cartea de muncă 
actualul salariu minim pe 
economie, precizează liderul 
Sindicatului „Feroviarul” Hu
nedoara, Ionel Țiț. La Un 
salariu de 3.100.000 lei la care 
se adună coeficienții de ie
rarhizare ar rezulta salarii 
mai mari de 4-5 milioane cât* 
au acum cei mai mulți anga
jați. Actualele salarii sunt 
obținute din sporurile de 
schimb de noapte și zile de

sărbătoare. Mai mult, liderul 
devean specifică faptul că 
toate petițiile și intervențiile 
la ministrul de resort, 
Gheorghe Dobre, au rămas 
fără ecou.
Discuții evitate

„Discuțiile dintre sindi
caliști și cei care conduc sis
temul, în speță ministrul 
Dobre, au fost permanent evi
tate și am fost chiar ame
nințați. Se pare că ministrul 
se joacă cu viața angajaților 
săi, cu problemele și neca
zurile pricinuite de lipsurile 
și nevoile în care trăiesc. Nu 
vrem decât să fie prinsă în 
grila de salarizare Hotărârea 
de Guvern cu salariul minim 
pe economie. Cerem asta pen
tru că prețurile au explodat, 
iar oamenii noștri nu se mai 
descurcă”, adaugă liderul

Sindicatului „Feroviarul” Hu
nedoara, Ionel Țiț.

Ultima petiție către minis
ter a CFR-iștilor este drama

tică și arată dorința lor de a 
se lăsa deoparte disputele 
politice în favoarea oame
nilor.

Aspect din timpul grevei ceferiștilor deveni (Foto: Traian Mânu)

Burse pentru străinătate
■ A început Concursul 
Bursa Specială „Guver
nul României", 
ediția 2005.
Ina Jurcone_______________ _
ina.jijrcone@ififomimedia.ro

București - Concursul este 
deschis cetățenilor români cu 
vârste de până la 35 de ani, 
care doresc să aplice pentru 
o bursă specială pentru efec
tuarea de studii universitare 
sau postuniversitare la uni
versități de prestigiu din 
străinătate. Prin acest pro
gram, statul român oferă spri
jin financiar tinerilor români 
de elită. Absolvenților acestui 
program li se garantează, la 
întoarcerea în țară, posturi de 
răspundere în administrația 
publică. în cadrul Concursu

lui Național 2005 pentru Bur
sa Specială „Guvernul Româ
niei” vor fi acordate burse în 
cuantumul sumei de 1 milion 
de euro. Data limită pentru 
depunerea dosarelor de can
didatură este 7 octombrie a.c. 
pentru dosarele depuse direct 
la registratura programului. 
Dosarele trimise prin poștă

vor avea ca dată limită 1 
octombrie, data poștei. Rezul
tatele vor fi anunțate în luna 
noiembrie 2005. Câștigătorii 
ediției 2004 urmează să plece 
în această toamnă la studii în 
universități prestigioase din 
Marea Britanie, Germania, 
Olanda, Franța, Suedia, Elve
ția, Italia, Canada, SUA.

Tinerii de elită studiază gratuit (Foto: arhivă)

Proiect de extensie
Deva (I.J.) - Potrivit unui 

comunicat al Prefecturii, In
stituția Prefectului împreună 
cu Direcția de Telecomuni
cații Hunedoara are în deru
lare o lucrare de extensie de 
rețele telefonice în mediul 
rural. „Proiect Extensie Ru
ral 2005” are în vedere mai 
multe obiective printre care 
se numără: extensie rețele 
acces în localitățile: Băcia, 
Birtin, Boz, Bretea Mureșană, 
Certeju de Sus, Hărțăgani, 
Ormindea, Paroș, Pui, Tâmpa, 
Târnava de Criș, Vălișoara și

instalare cablu cu fibră optică 
în localitățile: Târnava de 
Criș și Vălișoara.

în prezent se află la faza 
finală lucrările de extensie 
rețele acces în localitățile: 
Birtin, Hărțăgani, Ormindea, 
Paroș, Târnava de Criș, Văli
șoara și instalare cablu cu 
fibră optică în localitățile: 
Târnava de Criș și Vălișoara.

Se estimează că în aceste 
localități vor exista 1000 
abonați noi. Lucrările de exe
cuție se vor finaliza până la 
sfârșitul acestui an.

Bilete CFR
Deva (I.J.) - Conform 

Legii nr. 44 din 1994, 
modificată și cu comple
tările ulterioare, în ca
drul numărului de călă
torii stabilit pentru titu
lari, aceștia pot folosi 
biletele și pentru înso
țitori (rude sau persoane 
care însoțesc titularul). 
Veteranii de război și 
văduvele de război care 
locuiesc în mediul rural 
au dreptul, pe durata 
unui an, la 12 călătorii 
interne dus-întors gratu
ite pe mijloacele de 
transport, dacă nu există 
posibilitatea să călătore
ască pe calea ferată, sau 
la 12 călătorii interne 
gratuite dus-întors pe 
căile ferate, la alegere.

a determinat pp țărani să-și diversifice culturile cu 
soiuri noi, necultivate pe terenuri mari până în 2005.

(Foto: EPA)

............................... ..........

nfonnmedia.ro
mailto:ina.jijrcone@ififomimedia.ro
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Pâine albă

BOROMIR PAN
Pâine neagra 

$ Pâine neagra jett1

$ Pâine semialbâ

4 Pâine semialbâ felii
4 Pâine mitiawale 

felii

HUNEDOARA str. Mihai l'îteaîu, nr. I
Tel: W
Fax: (M615i) 71342L

$ Frameliiță minimi

# Pâine graham
$ Pâine traditional 
ă Pâine floare 1

Anunțurile de mică pu
blicitate pentru Cuvântul 
Liber pot fi depuse în 
cutiile speciale instalate 
în următoarele puncte 
din Deva:

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

Anunțurile de mică 
publicitate sunt gratuite 
pentru persoanele fizice.

CUVANIW-

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 
și b-dul I. Maniu, bl. ' ‘~

L2, parter, tel. 206003.

fiscal elIberM de primărie
i identitate (buletin, pașaport, permis de conducere)

d* 1600 leî

'tJRJpbin’s

+AGEN,ni:fM08!UARÂ 
vânzări. cuffȚsarari 

indfrte? krrșobîfe, terenuri 
tGASÂ CE AMANET

Ovă - U» JbA/AQrta tfi. / /, ’M-'e* 
fksra -4 Ka'<; W W

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
in cel mai scurt timp! (.S148) 

-------r-——

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

223400
4 0723/020207
4 0740/914688 

Casa Betania
www.casabetania.rdsllnlc.ro
“... aproape de tine...” J
e-mail: casabetania@rdslink.ro “

FI RECLAMA

DEVA,ttr. loaCreuxA.M. 28, periei 
Tel. 02M/2UMB, 074S/8M7B7, OTSI7/re740

________________________

AGENȚIA IMOBILIARĂ

• AGENȚIE

CUMPĂRĂRI
ÎNCHIRIERI

AGENȚIA 
IMOBILIARĂ

• GARSONIERE
• APARTAMENTE

• CASE
• TEi'.I.N! R1

• SPAȚII COMERCIALE

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

tei. 229977; 0722/229977.

Numeirul face totul!

LIDER IMOBILIAR 
ATESTAT SI LICENȚIAT

Garant Consulting
11 ani de entrerienict

www.gj r ant .cu nselimg.de

efectuează Tranzacții imobiliare de oriei' fel 

r VÂNZĂRI

jjpk Garant Consulting
11 ani de experiență

ww» oaiant consulting sbAgenția româno^anacHani

I vwirau» *0’0» I

• %

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

in spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0721/744514.
(28146)

http://www.casabetania.rdsllnlc.ro
mailto:casabetania@rdslink.ro
http://www.gj
nselimg.de
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Jiul nu a mai păcălit fotbalul

$

• Steaua amendată. UEFA a amendat, ieri, 
clubul Steaua cu 16.500 euro pentru 
scandările rasiste ale fanilor la meciul cu for
mația irlandeză Shelbourne. Suporterii i-au 
agresat verbal pe fotbaliștii de culoare ai 
oaspeților, Curtis Fleming și Joseph Ndo, 
fapt consemnat în raportul de arbitraj al 
francezului Claude Colombo. (C.M.)

• Mutu la Supercupă. Adrian Mutu a fost 
reținut în lotul lui Juventus pentru cel mai 
interesant meci al acestui sfârșit de 
săptămână în Europa, cel contând pentru 
Supercupă Italiei, care va opune, sâmbătă, 
pe stadionul „Delle Alpi" din Torino, pe cam
pioana Juventus câștigătoarei Cupei Italiei, 
AC Milan. (C.M.)

Deva (C.M.) - Etapa a lll-a, 19-21 august: vineri, 19 august: 
Jiul Petroșani - Sportul 1-3; FC Argeș - Gloria 2-0; FC Vaslui 
- CFR Cluj 0-3; sâmbătă, 20 august: FC Național - Rapid 

(ora 20:15, Telesport); duminică, 21 august: Pandurii Tg. 

Jiu - Poli lași (ora 18:00, Telesport); Oțelul - FCM Bacău 

(ora 18:00, netelevizat); Dinamo - Farul (ora 18:30, Națion

■ Minerii au suferit a 
doua înfrângere con
secutivă acasă de la 
promovarea în A.
ClPRIAN MâRINVȚ__________________
ciprlan.niariniitflhiformftiedla.ro

Petroșani - Minerii au 
plătit cu vârf și îndesat pun
ctul „smuls” etapa trecută la 
Cluj, la capătul unui joc în ca
re au trișat fotbalul, pierzând, 
ieri, pe teren propriu, cu 1-3, 
meciul cu Sportul studențesc.

Jiul a deschis scorul prin 
Pâcleșan care l-a învins pe 
Stăncioiu cu un șut de la pes
te 30 de metri, mingea fiind 
u$or deviată. Alin Simota a 
sosit la stadion cu două mi
nute înainte ca Jiul să des
chidă scorul, spectatorii afir
mând că a venit „cu noroc”. 
Sportul a egalat prin Bălan 
(45) care a înscris cu un șut 
spectaculos din întoarcere, de 
la 16 metri. Oaspeții au trecut 
în avantaj când Mazilu (55) 1- 
a învins pe Mulțescu cu o lo
vitură de cap de la șase metri, 
după o centrare a lui M. Nae.

O mare parte dintre cei 6000 de suporteri ai Jiului au cerut demisia antrenorului lonuț Chirilă

în minutul 59, Stelian Stancu 
i-a pasat pe culoar lui Mazilu, 
fundașii gazdelor au făcut 
greșit pasul la ofsaid, iar ata
cantul bucureștean l-a driblat 
pe Mulțescu, ieșit în întâm
pinare, și a înscris, în poarta 
goală: 3-1.

în minutul 69, arbitrul a 
anulat un gol înscris de Rațiu 
(Sportul), pe motiv de ofsaid. 
Portarul Jiului, Mulțescu, 
(min. 82) l-a faultat în careu

pe Bălan, dar a respins în cor
ner penalty-ul executat de 
același Bălan.
Demisia, demisia...

La 3-1 pentru Sportul, su
porterii Jiului au cerut de
misia antrenorului principal 
lonuț Chirilă și au scandat 
numele jucătorilor dați afară 
de acesta, Cornel Irina, Pa- 
naitescu și pe cel al mijloca
șului și antrenorului secund

. țțfriflfc? *..•

Damian Militaru, care, deși 
se află încă în lotul Jiului, nu 
este folosit.

Jiul: Mulțescu - Bădoiu, Mlhart,

Dinu. Perenyi - I. Voicu (I. 
Dumitru '53 - . M. Voicu '70), 
Pâcleșan, C. Petre, Ilin - l. 
Marinică (M. Gheorghe '52), Dul

cea. Antrenor: lonuț Chirilă.

1).al TV); Poli Timișoara - Steaua (ora 20:15, TVR

Clasamentul
1. Dinamo 2 2 0 0 7-1 6

2. Steaua 2 2 0 0 5-0 . 6

3. CFR Cluj 3 1 2 0 4-1 5

4. Sportul 3 1 2 0 6-4 5

5. Farul .Constanța 2 1 1 0 4-3 4

6. FC Arqeș 3 1 1 1 3-2 4

7>fiapid 2»? ■ 1. , 0 2-1 4
sAprlâ; Bistrița O ' 1 1 .'1 3-3 4
S^EiFÎMșoara 1 0 ;3-1 > ; 3

"NKM Bacău sw : 1-1 3
1»i. Oțelul Galați 2 1 0 1 2-4 3

12. FC Național 2 1 0 1 1-4 3

13-14. FC Vaslui 3 0 1 2 1-5 1

14. Jiul Petroșani 3 0 1 2 1-5 1
15. Poli lași 2 0 0 2 0-4 0

16. Pandurii 2 0 0 2 1-5 0
Etapa a IV-a, 26.08.: Farul - Jiul (ora 20.00, Național IV).

Arbitrii și observatori etapei I, sâmbătă, 20 august 
Corvinul 2005 Huned. Deva - Olimpia Satu Mare

Antrenorul Ioan Pet

FC Corvinul 2005 la debut

Arbitri: Marius Martiș - Dănuț Dumitriu (ambii Focșani), 

Hioria Bochiș (Dej). Observatori: Dumitru Paraschiv (Furou 

Sfevgrin), Tiberiu Demiaș (Zalău). ___________________________
UT-Arad - IS Câmpia Turzii "

Arbitri: Eduard Constantinescu - Fevronia Ion (ambii Craio
va) Lorant Szanto (Tg. Mureș). Observatori: Vaier Van cea 

(Oradea). Cornel Șorescu (Pitești)._____________________________

Minerul Lupenl - Liberty Oradea
Arbitri: Mihai Ene - Eduard Ungureanu (ambii București), 
Traian Marchiș (Baia Mare). Observatori: Ion Corlan (Tg. 

Jiu), Dan Draqoș Crăciun (Cluj).______________ _
Apulum Unirea Alba luHa - Gaz Metan Mediaș

Arbitri: Teodor Crăciunescu - Bogdan Medrea (ambii Rm. 
Vâlcea), Ispas Cojocaru (București). Observatori: Adrian 

Rămureanu (Bucureștii Ipan lâna (Timișoara).______________
Gloria II Bistrița - FC Bihor Oradea

Arliitri: Ionică Setea (Focșani) - Eugen Pârvulescu (Mediaș) 

Ion Onicaș (Zalău). Observatori: Ștefan Szilaghi (Satu Mare), 

Iosif Olah (Turda). _________________________________________
Universitatea Cluj - FCM Reșița
Arbitri: Ovidiu Hațegan - Claudiu Tripa (ambii Arad), Sorin 

Caia (Timișoara)._______________________________________ .
Unirea Sânnlcolau Mare - Armătura Zalău

Arbitri: Silviu Bogdan (Craiova) - Ștefan Necula (Baia Mare), 

Carmen Neagu (Oradea).________________________________________

CFR Timișoara - Unirea Dej
Arbitri: Ciprian Darișa (Oradea) - Gabriel Birjac (Zalău), 

Monica Rigo (Cluj).

cu are dificila misiune de 
a readuce fotbalul hune- 
dorean pe calea perfor
manței. (Foto: Tralan Mânu)

■ Echipa înființată prin 
fuziunea dintre CS 
Deva și Corvinul 2005 
ia startul în Divizia B.

Ciprian Marinuț_______________
dprian.marin11lflinlarmmedia.ro

Hunedoara - Stadionul 
„Michael Klein” din Hune
doara revine, azi, la ora 11.00, 
în circuitul fotbalistic, după o 
întrerupere de 10 luni, odată 
cu primul meci oficial al nou- 
înființatei echipe FC Corvinul 
2005 în compania Olimpiei 
Satu Mare. Puși pe jar de o- 
biectivele impresionante a- 
nunțate cu surle și trâmbițe 
și... focuri de artificii de con
ducerea clubului, suporterii 
așteaptă să vadă dacă dinco

lo de renașterea fotbalului hu- 
nedorean se va produce și aș
teptata sa revenire pe calea 
performanței.
Tensiune și optimism

După ce la prezentarea lo
tului și în zilele ce au urmat 
evenimentului, Ioan Petcu, 
antrenorul principal al hune- 
dorenilor, a fost foarte des
chis în declarații, ieri tehnici
anul a evitat cu amabilitate 
o discuție despre meciul de 
azi cu Olimpia Satu Mare. 
„Sunați1! pe Dan Colesniuc, 
președinetele clubului, și vă 
va da detaliile pe care le do
riți, întrucât eu sunt cu echi
pa în cantonament și am un 
program foarte strict”, a spus 
Petcu, semn că deja tensiunea 
jocului pusese stăpânire pe

conducerea tehnică hune- 
doreană. Fără uriașa respon
sabilitate a găsirii unui prim 
11 competitiv și exaltat de 
lucrările de renovare făcute 
la stadion, Dan Colesniuc s-a 
arătat optimist în privința 
debutului noii echipe a Cor- 
vinului. „Avem un moral bun 
și vrem să construim o echipă 
competitivă care să readucă 
publicul la stadion”, preciza 
Colesniuc.
Schimbare de sistem

Din sezonul viitor, Divizia 
B va fi formată din două serii 
de 18 echipe, astfel eă la 
sfârșitul actualei stagiuni vor 
retrograda echipele de pe 
locurile 11-16 din fiecare 
serie, precum și cea mai slabă 
formație de pe locul 10.

Cătălina Ponor e majoră
■ Tripla campioană o- 
limpică de la Atena îm
plinește, azi, frumoasa 
vârstă de 18 ani.

Constanța (C.M.) - Familia, 
prietenii și antrenorii de la 
lotul național vor fi alături de 
Cătălina Ponor, sâmbătă sea
ră, la un club din Constanța, 
unde campioana își va sărbă
tori împlinirea vârstei de 18 
ani.

Născută la 20 august 1987, 
la Constanța, Cătălina a în
ceput gimnastica la vârsta de 
patru ani, la clubul CSS 1 
Farul din orașul natal, avân-

du-i ca antrenori pe Matei 
Stânei și Gabriela Dosoftei. 
Talentul și calitățile pentru 
această disciplină au adus-o 
în atenția antrenorilor de la 
lotul național de juniori, iar 
începând din 2002 în atenția 
lui Octavian Belu și a Mari
anei Bitang, care au inclus-o 
în lotul de la Deva.

Primele succese la nivel de 
seniori le obține la Campi
onatele Mondiale SUA 2003, 
unde a câștigat trei medalii 
de argint. Un an mai târziu, 
în luna mai, a devenit triplă 
campioană europeană la Ams
terdam. Tot în 2004, la J.O. de 
la Atena, izbutește să devină

Cătălina Ponor

triplă campioană olimpică: cu 
echipa, la bârnă și sol. Foarte 
probabil Cătălina își va 
încheia cariera sportivă după 
C.M. din noiembrie de la Mel
bourne, în Australia.

F1 în Turcia
Istanbul (C.M.) - F.I.A. 

a inclus Turcia pentru 
prima oară în calendarul 
C.M. de Formula 1, astfel 
că duminică, la Istanbul, 
are loc în premieră o 
cursă de FI. Circuitul ca
re va găzdui întrecerea, 
are multe urcușuri și co- 
borâșuri. Istanbul Oto- 
drom este cel de-al treilea 
circuit al cărui sens de 
parcurgere este antiorar, 
are 14 viraje, o pistă des
tul de lată (15 m), cel 
puțin trei oportunități 
reale de depășire și vaste 
spații de degajare.

45% Reducere Economisește cu abonamentul
A

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

22 bani
Preț/ziar pentru abonament anual

19 bani (1.920 lei vechi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești
I cel mai complet supliment 

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

<»-

CUM TE ABONEZI?
Decupează și completează talonul.
Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 
trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. ! 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

Abonamente
1 lună

3 luni

6 luni
12 luni

5,9 lei (59.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.269 lei vechi)

16.9 lei (169.000 lei vechi) preț/ziar ab. 21 bani (2.166 lei vechi)
31.9 lei (319.000 lei vechi) preț/ziar ab. 20 bani (2.045 lei vechi)
59.9 lei (599.000 lei vechi) preț/ziar ab. 19 bani (1.920 lei vechi)

Localitatea

Telefon (opțional)

Numele

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

1

ciprlan.niariniitflhiformftiedla.ro
dprian.marin11lflinlarmmedia.ro
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• Deces. Fostul arbitru asistent ZoItanEri 
de 55 de ani, a încetat din viață, joi seacă
: ___
de 55 de ani, a încetat din viață, jo la 
spitalul din Ploiești, unde a fost dus hrțslce 
a suferit un stop cardiac după partite
Iul - Rapid, o reeditare a finalei Cupei Româ-' 
niei din 1995.(MF)

• Accident. Rutierul lituanian Tomas Valt- 
kus a fost spitalizat, după ce a fost lovit de 
o mașină în timpul unui antrenament la Ber- . 
gamo. Rutierului i-au fost aplicate șapte 
puncte de sutură la cotul stâng.(MF)

• Titular. Jucătorul Laurențiu Roșu a fost ti- 
tular în partida amicală pe care formația sa, 
Recreativo Huelva, a pierdut-o, joi seară, cu * 
scorul de 1 - 2, în fața echipei FC Sevilla, Ro
șu a evoluat până în minutul 62, când a fost 
înlocuit de Gaston Casas. Golul echipei Re
creativo Huelva ă

Mitea, pe tușă
Amsterdam (MF) - A: 

tacantul echipei Ajax 
Amsterdam, Nicolae Mi- 
tea (foto), ar putea fi in
disponibil între șase și 
nouă luni, după ce acci
dentarea suferită la ge
nunchiul drept s-a dove
dit a fi mai gravă decât 
s-a crezut inițial. Mitea 
s-a accidentat la liga
mentele genunchiului 
drept in timpul meciului 
amical cu Boca Juniors 
din 31 iulie și inițial pe
rioada de indisponibili
tate era de aproximativ 
o lună. Clubul Ajax 
Amsterdam a anunțat că 
tratamentul prescris nu 
a dat rezultate, iar Mi
tea va trebui supus unei 
intervenții chirurgicale 
cât mai curând posibil. 
„Mitea va fi indisponibil 
intre șase și nouă luni”, 
a anunțat clubul Ajax 
lntr-un comunicat. Tot 
în meciul cu Boca Ju
niors s-a ac
cidentat și 
portarul 
Maarten 
Stekelen- 
burg, care va 
fi indisponibil 
aproxi
mativ 
trei 
luni.

Pierluigi Collina are de ales
conflict de interese fin faptul 
că arbitrul este sponsorizat de 
aceeași societate care susține 
și gruparea-AC Milan. Deși în 
acest an a ajuns la vârsta li
mită pentru retragerea arbi
trilor italieni, Federația Ital
iană de Fotbal i-a permis lui 
Pierluigi Collina să mai arbi
treze încă un sezon compe- 
tițional, ținând cont de repu
tația sa excelentă și de faptul 
Că a câștigat de șase ori titlul 
de cel mai bun arbitru din lu
me. El va putea astfel să arbi- 

. treze meciuri din campiona
tul Italiei și din Liga Campio
nilor până la data de 30 iunie 
2006, dar nu și partide din 
cadrul Campionatului Mondi
al din 2006, care se va desfă
șura în Germania.

■ Acesta trebuie să a- 
leagă între arbitraj și 
contractul cu firma care 
sponsorizează și Milanul.

Roma (MF) - Italianul Pier
luigi Collina, considerat drept 
cel mai bun arbitru din lume, 
nu va mai putea conduce la 
centru meciuri din cadrul 
campionatului Italiei in acest 

-sezon, decât dacă renunță la 
un contract de sponsorizare, 

; scrie, joi, publicația italiană 
Gtezetta dello Sport, citată de 

E,sAFP. Potrivit sursei citate, 
președintele Federației Ita
liene de Fotbal (FIGC), Fran
co Carraro, i-a adresat un 
ultimatum centralului Pier
luigi Collina, în vârstă de 45 
de ani, apreciind că există un

Rosenborg, pregătită de duel
E. Adebayor 

Rămâne la 
Monaco 
Monaco (MF) - A- 
tacantul Emmanuel 
Adebayor a dedarat . 
că este de acordcu « 
prelungirea contractu-, 
lui pentru tocă un se-' 
zon cu gruparea AS 4 
Monaco. „Am primit t 
o nouă propunere. 
Am fost de acord cu 
prelungirea acordului 
pentru tocă uri sezon, 
iar după ce oficialii 
vor finaliza contractul, 
îl voi semna. Acest lu
cru se poate totâmpla 
mâine sau to 15 zile. 
Cjea ce știu este că 
sunt la AS Monaco și 
mă simt bine ard”, a 
spus Adebayor, to 
vârstă de 21 de ani.
După ce va semna . £ 
prelungirea contactu
lui, Adebayor mH jff 
cătorul echipei AS «*■ 
Monaco până to lut® 
iunie a anului 2089. w

■ Adversara Stelei în 
turul III preliminar al Li
gii Campionilor a câști
gat cu 7 - 1 un amical.

Trondheim (MF) - Echipa 
Rosenborg Trondheim, adver
sara Stelei în turul trei pre
liminar al Ligii Campionilor, 
a câștigat, cu scorul de 7 - 1, 
meciul de pregătire disputat 
pe stadionul Lerkendal în 
compania formației de divizie 
inferioară Ranheim, infor
mează site-ul oficial al grupă
rii norvegiene. Partida s-a ju
cat pe durata a trei reprize de 
câte 25 de minute, scorul pe 
reprize fiind 3 - 0, 2 - 0 și 2 - 
1. Golurile echipei Rosenborg 
au fost marcate de Roar 

r Strand, Frode Johnsen (2), 
Fredrik Winsnes, Oyvind 
Storflor (2) și Daniel Braaten.

Antrenorul echipei norve
giene Per Mathias Hoegmo a 
folosit sistemul 4-3-3, cel cu

Cel mai bun marcator
Mexico City (MF) - Atacantul Jared Bor

getti a devenit cel mai bun marcator din 
istoria echipei naționale de fotbal a Mexi
cului, cu 36 de goluri, după ce a înscris unul 
dintre cele două goluri din partida cu na
ționala statului Costa Rica, scor 2 - 0, din 
preliminariile Campionatului Mondial 2006, 
zona CONCACAF. Datorită acestui gol, ata
cantul Jared Borgetti, care a împlinit, du
minică, 32 de ani, și care evoluează 1 BoF 
ton, i-a depășit pe jucătorii Car & 
sillo și Luis Hernandez, ambii c® «tei 
de goluri marcate. -

(Foto: EPA)Norvegienii cred într-o victorie cu Steaua, 
care Rosenborg evolua înain
te de numirea sa pe banca 
tehnică.. Formula utilizată în 
meciul amical cu Ranheim a 
fost următoarea: Espen John
sen (Ivar Ronningen ’51) - Jan 
Gunnar Solii, Christer Bas
ma, Vidar Riseth, Mikael Dor- 
sin (Stale Stensaas *38) - Roar 
Strand (Sebastian Eguren ’38),

Orjan Berg, Fredrik Winsnes 
(Per Ciljan Skjelbred ’51) - A- 
lexander Odegaard (Oyvind 
Storflor ’42), Frode Johnsen, 
Daniel Braaten. Jucătorul Jan 
Gunnar Solii, al cărui post 
obișnuit este cel de mijlocaș, 
a fost folosit ca fundaș dreap
ta pe toată dutata partidei, 
așa cum va juca probabil și

în întâlnirea cu Steaua Bucu
rești din manșa a doua a tu
rului trei preliminar al Ligii 
Campionilor, programată mier
curi, la, Trondheim. Tehnicia
nul Per Mathias Hoegmo a de
clarat că Solii este o soluție 
foarte bună pentru acest post 
„Are viteză, fantezie și abili
tăți ofensive. Nu este exclus 
să îl folosesc pe dreapta și în 
continuare. S-a descurcat bi- 
ne”, a spus tehnicianul norve^ 
gian, citat de publicația ș A- 
dresseavisen. Per Mathias 
Hoegmo s-a declarat satisfă
cut și de prestația atacanților 
echipei sale. „Am făcut un 
meci bun, în care ne-am cre
at numeroase ocazii de gol. A 
fost un meci de pregătire rteu- 
șit. Sunt mulțumit de jocul e- 
chipei”, a adăugat antrenorul 
norvegienilor. Cotidianul Dag- , 
bladet consideră „surprindă- ț 
toare și pozitivă” utilizarea 1 
lui Solii pe postul de fundaș 
dreapta.

■ A-
* j 9*> • • r

Markus Fothen 5ă

Jared Borgetti (d), cu 36 de goluri.

Avertizat
Londra (MF) - Mijlo

cașul ghanez Miphael 
Essien a fost avertizat de 
selecționerul Ratomir 
Dujkovici că și-ar putea 
pierde locul în echipa 
națională, dacă nu va 
participa la meciul cu 
Uganda, după ce a lipsit 
de la partida amicală cu 
Senegalul. Essien, în 
vârstă de 22 de ani, care 
a fost transferat la Chel
sea pentru 38 de milioa
ne de euro, a sosit la me
ciul cu Senegal în timpul 
reprizei secunde. „Era 
un meci amical, dar, da
că va lipsi de la partida 
oficială cu Uganda, atun
ci vom lua măsuri”, a 
Spus Dujkovici.

Ambiție mare, cu Dinamo
■ Farul Constanța.vrea 
să obțină o victorie în 
partida de la București, 
cu echipa lui Andone.

Constanța (MF) - Tehnicia- 
„ nul Petre Grigoraș a declarat 

într-o conferință de presă că 
Farul Constanta va încerca să 
câștige meciul cu Dinamo, 
care se va disputa, duminică, 
la București, în cadrul etapei 
a ni-a a Diviziei A. „Nu știu 
dacă va fi o revanșă meciul 
cu Dinamo, dacă mă gândesc 
că am pierdut Cupa Româ
niei. Sunt însă sigur că jucă
torii mei vor da totul la un 
meci cu Dinamo. Andone are 
motive să se teamă de Farul, 
pentru că noi putem pune 
probleme oricui. Dinamo are

un ascendent moral asupra 
noastră. în plus, adversarii 
noștri au două victorii con
cludente în campionat și un 
succes facil în Cupa UE FA, 
unde cred că vor trece în tu
rul următor. Dinamo dispune 
de jucători foarte buni, fiind 
echipa cu cei mai multi inter
naționali la ultimul meci al 
naționalei. Vom juca deschis, 
cum ne este obiceiul, și vom 
încerca să câștigăm la Bucu
rești”, a spus Grigoraș. Teh
nicianul grupării constăntene 
a declarat că nu are probleme 
deosebite de lot pentru meciul 
cu Dinamo București. „Far- 
mache este aproape refăcut, 
iar Senin a revenit la antre
namente. Singurul absent va 
fi Ușurelu, care va avea o pe
rioadă mai lungă de recuper

are”, a precizat antrenorul 
constăntenilor, Petre Grigo
raș. Liderii galeriei echipei 
Farul Constanta au anunțat 
că vor pune la dispoziția celor 
interesați nu mai puțin de 17 
autocare pentru deplasarea la 
București.

Petre Grigoraș
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Vând ap. 1 cameră (01)
•cămări cămin în Simeria,zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

Felicitări (67)
• cu prttăă aniversării zilei de naștere, soțul și 
fiul urează .La mulți ani!” sănătate și fericire 
pentru cea mai bună soție și mamă Doina Nasta.

Vând ap. 1 cameră (01)
. ’Mnâ ganonhri Confort I, decomandate, 
^Dabilă imediat, bd. Decebal. Tel 0741/154401.
• WM garsonieră, Deva, zona Mărăști, etaj 3, 
600 mii. lei, negociabil. Tel. 0722/751552, 
0724/343180.

Vând ap. 2 camere (03)
• vând 2 cam decomandate, parter, lângă In
spectoratul pentru persoane cu Handicap, ideal 
cabinet masaj, recuperare, preț 800.000, nego
ciabil. Tel. 0723/419974
• vând ap. 2 cam. circuit, Dacia, bloc de cără
midă, contorizări apă, gaz, repartitoare, etlll, 
liber. Preț 84X00 RON, neg. Tel. 0740/ 317314.
• vând ap 2 cam, et 3, centrală termică, par
chet în camere, bucătărie și hol laminat, uși 
lemn masiv, balcon închis, faianță, gresie, 
lavabil, zonă centrală. Preț 120.000 Ron. Tel. 
223541,0726/703314.

• vând apartament 2 camere decomandate, 
contorizări, zona Udo, 2 balcoane,' 1 inchis, 
vedere interior, uscătorie, boxă beci, negociabil. 
Tel. 0723/682812,218392.
• vând ap 2 cam. decomandate, în localitatea 
Ilia, preț negociabil, relații tel. 0254/282692.
• vând ap 2 camere dec. et IV, deasupra mag. 
Tineretului, vedere la stradă, preț neg.
• vând ap 2 cam. luliu Maniu, et II, contorizări, 
980 mii. neg, tel. 0726/826624,0720/354453.
• vând apartament 2 cam, Dacia, Aleea Plopilor 
bl. 4 parter, preț 600 mii. lei, ngociabil. Tel. 224002.
• vând apartament 2 camere decomandate, 
balcon, zona Dacia, amenajat preț 720 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0721/708708.
• vând apartament 2 camere decomandate, 
Deva, zona Ulpia, etajul 5/10, parchet balcon 
închis, st 56 mp, contorizări, eventual mobilat, 
preț negociabil. Tel. 0726/710903.

• vând apartament 2 camere decomandate, etaj 
intermediar, vedere la B-dul 22 Decembrie, 2 
balcoane, contorizări, preț 1,150 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0721/70870&
• vând apartament 2 camere în circuit balcon 
închis, parchet gresie, faianță, ușă metalică, 
modem amenajat b-dul Dacia, Deva, preț 800 
mii. lei, negociabil. Tel. 0745/039628
• vând apartament 2 camere, Aleea Moților, et 
I, bloc cărămidă, modificări, 34 mp, cheltuieli la 
întreținere mici, merită văzut Preț 610 milioane 
lei, negociabil. Tel. 227698,0742/564654.
• vând apartament 2 camere, Deva, et 1, cu 
balcon, apometre, gaz contorizat 710 milioane 
lei. Telefon 215212.
• vând ingent apartament 2 camere SD, zona AL 
Armatei. Preț 520 milioane. Tel. 0724/508610.

• vând apartament 2 camere, în circuit Dacia, 
vizavi de școală, et. 3, contorizări, liber, preț 
84.000 RON/negociabil. Tel. 0745/511776.
• vând apartament 2 camere, Dacia, etaj II, gaz 
contorizat, apometre, repartitoare, preț nego
ciabil. Tel. 0722/722112 după ora 16 sau 226092, 
222385.
• vând urgent apartament 2 cam. semidec., în 
Dacia, la parter, funcționează ca sp. comercial, 
preț 600 mii., negociabil, tel. 0723/ 525057.

• vând ugent apartament 2 camere, în circuit 
bdul Dacia, et 3, gresie și faianță, contorizări, 
liber, preț 84.000 RON/neg. Tel. 0745/511776.
• urgent decomandate, ST-56 mp, etaj interme
diar, b-dul I. Maniu, contorizări, centrală termică 
nouă Preț 970 milioane, negociabil. Tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• urgent 3 apartamente, zona Dacia, et 1,2,3, 
amenajate recent contorizări, ocupabile 
imediat prețuri 19.500-17.500 euro/aparta- 
mentul. Rog și ofer seriozitate. Tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• urgent contorizări, et 1, zonă bună Preț. 920 
milioane. Tel. 0740/26029. (Prima-invest)
•zona Dacia, bloc de cărămidă 42 mp, etaj inter
mediar, balcon închis, baie mare, apometre, gaz 
2 focuri, parchet preț 72 000 RON, tel. 0788 
165703,232808,0745 302200. (Fiesta Nora)
• zona Emineșcu, etaj intermediar, decoman
date, bucătărie modificată parchet, gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat, repartitoare, 
ocupabil imediat, preț 67 000 RON, tel. 0788 
165703,232808,0745 302200. (Fiesta Nora)
•zona Micro 15, etaj intermediar, decomandate, 
cu modificări și îmbunătățiri, preț 60 000 RON, 
0723 251498,232808,0788 165702. (Fiesta Nora) 

•zona Bălcescu, etaj intermediar, apometre, gaz 
contorizat repartitoare, parchet fără modificări, 
preț 74 000 RON, tel. 0723 251498,232808,0788 
165702. (Fiesta Nora)
•zona L Corvin, decomandate, 54 mp, amenajat 
și modificat deosebit contorizări, preț 28 500 
euro, tel. 0745 302200,232808,0788165703. (Fiesta 
Nora)
• zona Gojdu, etaj intermediar, decomandate, 
vedere în 2 părți, balcon, contorizări, parchet 
preț 110 000 RON, tel. 0723 251498,232808,0788 
165702. (Fiesta Nora)
• zona L Maniu, et2 din 4, dec., contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 1,15 mid. lei, tel. 206003, 
218234, seara. (Mimason)
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg.235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrata, împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28.000 euro, 
neg. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000) 
•zona Micro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)

•zonă centrală I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000)
• urgent în zona Piața Centrală decomandate, 
balcon, contorizări, boxă. Preț. 1,080 miliar- 
de/108000RON. 0710013971. (Garant Consulting)
• iigenthzonaScărișoara, totul schimbat uși, 
geamuri, inst electrice. Preț 83000 RON. Tel. 
0788/361782,224296. (Garant Consulting)
• ugent, in zona Bălcescu, et 4/10, decoman
date, centrală termică amenajat balcon închis, 
87000 RON. Tel. 0745-367893. (Garant Consulting)
• urgent ki zona Gojdu, et 1, contorizări, balcon. 
Preț 24000 euro. 0740013971. (Garant Consulting)

£ani 
garanția!

HDD: 60GB/DVDRWDL
Placa de sunet: MS-Sound compatible 

Placa video: Intel 852GM UMA 64 MB 

Display: 15,4“ WXGA TFT

• urgent în zona Dacia, circuit et.4, contorizări, 
balcon, 95000 RON. Tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting) '
• urgent în zona Zarandului, et. 1, dec., 
contorizări, parchet 90000 RON. Tel. 0745-367893. 
(Garant Consulting)
•etădec., balcon închis, st. 64 mp., contorizări, 
Al. Neptun, ultracentral. Preț 120.000 lei. Tele
foane 223400, 0724/169303, 0720/387896. (Casa 
Betania)
•et intermediar, dec., centrală termică proprie, 
gresie, faianță, parchet, recent renovat. 
Bălcescu. Preț 88.000 lei neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
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FARMACIA TACOMI
Situată în Deva. Aleea Transilvaniei, 

bl. 7, parter. 
ERA! Tel: 21 1.949

a de ’Vitamine produse
e ’produse pentru capii

tehnico-medicale 'produse Js

'Ceaiuri cosmetice co

tt-statricăginecologie

iată pe b-dul Dacia, bl 28, parter 
N* toată gama de medicamente. • '
duse tehnico-medicale «produse cosmfr 

) tlce «produse pentru copii

Mtoată gama de vitamine «ceaiuri . 
teză rețete în regim gratuit și compensat 
BS?! Lunl-Vlneri: 08.00-20.OtT.^g^E

Sâmbătă: 08.00-15.00
Duminică: 09.00-13.00 |
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armMIA URAI
Situată pe b<lul Decebal, bl. K, parter. 

'Eliberează rejet* în i pm ratuit și compensat. 
®Vă oferă toată gama do medicamente.

♦ vitamine și minerale ♦ suplimente nutritive 
* produse naturiste ♦ ceaiuri * produse pentru 

copii ♦ produse cosmetice
------- îdhPriheri F08.00-20.06 „ 
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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 inimi1’

Orar: Luni-Vineri 08.00-20.00
Sâmbătă 08.00-14.00
Duminică 09.00-12.00

Relații la 
telefonul 
241505.

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

Relații la telefonul: 219749 

Programul “inimi pentru inimi"

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea tal
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• «t 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)
•el 1, circuit, parchet, balcon, contorizări, bine 
întreținut, Zamfirescu. Preț 100.000 lei neg, tel. 
223400,0720/169303,0740/914688. (Casa Betania)
• et ă ocupabil Imediat, proaspăt renovat,
contorizări, balcon mare, parchet Bălcescu, preț 
79.000 lei neg. Tel. 223400, 0724/169303,
0740/914688. (Casa Betania)
• parter, bine întreținut, parchet gresie și 
faianță modeme, contorizări, Al. Teilor. Preț 
59.000 lei neg. Tel. 223400, 0743/103622, 
0742/005228. (Casa Betania)
• Dada, 2 holuri, parchet faianță, ușă nouă, preț 
570.000.000 lei, neg, tel. 0745/786^78 (Agenția 

imobiliară Nr. 1)
• Zamflretcu, decomandate, et. bun, faianță, 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, decomandata, et bun, parchet gresie, 
faianță, lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0W497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

« nai dna, bucătărie, superame- 
najat, parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615 
(Agenția imobiliară Nr.l)
•Aleea CrițuU, semldec, et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță termopan, balcon închis. Preț 
neg. Tel. 0788/497.615 (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut, ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg„ telefon 0745/253662. (Evrika) 

•rana tamfreecu, decomandate, et, 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. iei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• comandMa, cMmldă, gresie, faianță par
chet, lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mil. lei, neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona bdul Decebal. et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat, ocupabil Imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• zona Mkro, semldec., modificat faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație Italiană preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut, fără îmbu
nătățiri, et 1, preț 1,050 mid, tel. 235208; 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• zona L Maniu, etaj intermediar, amenajat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță vedere 
deosebită Preț 1200. mid. neg. Tel. 0745/666447, 
0254234401. (Rubin's Home)
• zona BăJcescu, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet merită văzut. 
Preț 770 mii. neg. Tel. 0745666447,0254.234401. 
(Rubin's Home)
• zona Dada, termopan, centrală termică 
gresie, faianță lamelar. Preț 800 mii. neg. Tel. 
0745/666447,0254234401. (Rubin'S Home)

• zona UfacuM, dec. amenajat recent conto
rizări, parchet ocupabil imediat Preț 1,030 mid. 
Tel. 0745/666447,0254234401. (Rubin's Home)
• zona Dada, etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabil, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut Preț 660 mii. neg. Tel. 
0745/666447,0254234401. (Rubin's Home)
• zona KogăHceanu, în circuit, et intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
Tel. 0745/666447,0254/234401. (Rubin's Home)
• zonă centrdă etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 1,030 mid. neg. Tel. 
0745/666447,0254234401. (Rubin's Home)
• zor idtraanMâ, vedere la cetate, modificat 
st 65 mp. 2 balcoane, parchet nou, merită văzut 
etaj intermediar, preț 1,250. mid. neg. Tel. 
0745/666447,0254234401. (Rubin'S Home)
• zona Ziifirescu, etaj intermediar, dec., bine 
întreținut merită văzut. Preț 1 mid. Tel. 
0745/566447,0254234401. (Rubin 's Home) 

•zona L Corvin, amenajat occidental, termopan, 
gresie, faianță parchet merită văzut preț neg. 
Tel. 0741/301548,0254234401. (Rubin'S Home)
• zona Udo, dec., et 6. amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., 0726/523833. (Eurobusiness)
• zona Lie. 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, 0721/640734. (Eurobusiness) 
»zona Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusiness) 
•super ofortăl Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, două balcoane, etaj inter
mediar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•decomandate, etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona AL Pescarilor, 
preț 1250 mid. lei. 0720/869918. (Casa Grande) 
•sevdecoundate, 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 
oentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
• wgerri, ST=52 mp, et 4, modificat termopan, 
boxă ultrafinisat centrală termică, acoperiș, 
serpentină 110000 RON, Tel. 218693,0745/398767, 
0727/397467. (Alfa)
• urgent et 4, CT, 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. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent et 2,1 baie, balcon închis, amenajat 
25.500 euro. Tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
•dec, zona M5/1, Hunedoara, 2 băi, preț 530 mii, 
tel. 0745/093073. (Partener-Hunedoara)
• dec, et 1, zonă ultracentrală Hunedoara, 
centrală termică gresie, faianță parchet preț 
90.000 RON, tel. 0746/136050, 0745/376077. 
(Partener-Hunedoara)
• zona U4, Hunedoara dec, preț 490 mii, tel. 
0727191703. (Partener-Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zonă bură în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika)
• urgent hi Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212. (Prima-lnvest)
• urgent zona Aleea Armatei, Gojdu, Dorobanți, 
la prețul pieței și cu plata imediat tel 0788 
165702,232808,0723 251498 (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, vedue în 2 părți, 2 balcoane, 98 
mp, etaj 1, zonă centrală preț 1330 mid. lei. Tel. 
228615.
• vând apart 3 camere, decomandate, contori
zări, vedere în două părți, 2 balcoane, S 98 mp, 
etaj I, zonă centrală Preț 1320 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 228615.
• vând apartament Orâștie in fața stadionului 
Dacia, 3 camere, 3 balcoane, 2 băi, decoman
date, centrală Strada Eroilor, bloc E, scara C, etaj 
4, apartament 15.

' • vând apartament 3 cam., Deva, zona Poliția 
Județeană amenajat superb, unicat Preț22SOOO 
Ron șl apartament 4 cam., aceeași zonă deco
mandate, amenajat 100%, CT, preț 185.000 Ron. 
Tei. 0720/437889.
• vând apartament 3 camere decomandate, 
zona Creangă etaj intermediar, 2 băl, 2 
balcoane, centrală termică amenajat preț 1,650 
mid. lei, negociabil. Tel. 0721/708708
• vând urgent ap. 3 camere dec. St 100 mp, 2 
balcoane, centrală termică termopane, gresie și 
faianță parchet etlll, Eminescu, preț 1350 mid., 
negociabil. Tel. 0742/019418
• vând urgent apartament 3 camere, Deva. Str 
Minerului, etaj 2, centrală termică parchet 
balcon închis, Instalații sanitare noi. Preț. 870 
rnil. Tel. 0726/710903.
• zona L Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări șl modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bal, preț negociabil, ocupabil Imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bdul N. Bălcescu, et 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika) 
•zona Dorobanți, et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)
• zona Progrenă et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 14 mid. 
lei, negociabil, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona G. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et. 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662, (Evrika)

• zona Progresul, dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et. 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985258 (Rocan 3000)
• zona G âiescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet, 1 baie, apometre, gaz contorizat 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)

• regent decomandata, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg, tel. 0726/826624. (Temporis)
• zona Dorobanți, etaj Intermediar, decoman
date, 110 mp, apometre, gaz 2 focuri, reparti
toare, parchet stejar, gresie, faianță 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, preț 150 000 RON, 0723 251498 
232809,0788 165702. (Fiesta Nora)
• zona Caipațt dec, balcon, boxă contorizări, 
parchet, fală modificări, preț 150 000 RON, tel. 
0745 302200,232808 0788165703. (Fiesta Nora)
• zona Dorobanți, etaj intermediar, decoman
date, 2 balcoane, boxă centrală termică 
parchet bucătărie modificată 130 000 RON, tel 
0723 251498 232809.0788165702 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj 2, decomandate, vedere în 2 
părți, contorizări, parchet gresie, faianță preț 
145 000 RON, tel. 0788165703,232808 0745 302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Gojdu, parter, decomandate, centrală 
termică modificări Interioare, parchet stare 
bună vedere în două părți, preț 145 000 RON, tel. 
0723 251498 232808 0745 302200. (Fiesta Nora)
• zonă oanbaM, I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1/ miliarde lei, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• regent In zona centrală decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, contorizări, amenajări. 1,4 mld/140000 
RON. 0740013971. (Garant Consulting).
• dec, vedere în 2 părți, 2 băi, balcon mare, 
contorizări, ap. modest, Mihai Viteazul, preț 
37.000 euro neg. Tel. 223400, 0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
• dec, geamuri termopan, centrală termică
proprie, spoturi, lavabil, proaspăt renovat ap. 
deosebit, Al. Păcii, preț 38000 euro neg., tel. 
223400, 0724/169303, 0742/005228. (Casa
Betania)
• et t dec, 2 băi, 2 balcoane, centrală termică 
proprie, gresie șl faianță modeme, ușă metalică 
beci, Măraști, preț 43500 euro neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0720/387896. (Casa Betania)
•st 3, dec, vedere in 2 părți, balcon mare, 2 bă, 
contorizări, I. Creangă preț 43.000 euro neg, tel. 
223400,0742/005228 0720/387896 (Casa Betania) 
•Dada, decomandate, et bun, bloc cărămidă 
parchet gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• zonă centrală amenajat cu centrală termică 
dec, parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, bloc de cărămidă 
centrală termică amenajat preț 950 mii. neg. Tel. 
0741/301548 0254.234401. (Rubin's Home)
• zona 1 Decembrie, modificat, termopan, 
gresie, faianță balcon de 10 m, 5T=65m. Preț 
40000 euro. Tel. 0745/666447, 0254.234401. 
(Rubin’s Home)
• zonă ui L parchetat gresie și faianță 
bine întreținut, contorizări, 2 balcoane, Preț 
37.000 euro. neg. Tel. 0741/301548 0745/666447, 
0254.234401. (Rubin's Home)
• dec termopan, gresie, faianță zonă buna, stil 
occidental. Preț 1.030 mii. neg. Tel 0741/301548 
0254234401. (Rubin's Home)
•zona Wneruhd, 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 în baie, bucătărie, ocupabil 
imediat preț850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona L Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot, gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei, neg. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
■zonă centrală decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie și baie, laminat, centrala 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1380 mii. 
lei, neg.. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• regent ST=90 mp, et 4,2 băl, 3 balcoane, cen
trala termică confort sporit, amenajat 220000 
RON, Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent et 4,1 baie, balcon, gresie, faianță 
parchet 2 focuri, acoperiș, 40800 euro. Tel. 
218693,0745/398767,0727/897467.  (Alfa)
• regent 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)
• regent hol central, balcon închis cu termopan, 
contorizări, mobilă dormitor nouă ocupabil 
imediat preț 1,03 miliarde. Tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• urgent Deva, zonă bună etajul. 2, centrală 
termică balcon închis, instalații sanitare noi. 
Preț 880 mii. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent decomandate, centrală termică 
parchet, gresie și faianță 2 băi, balcon închis, 
termopan, ST-90 mp, et 3, zona Bălcescu, preț 
35.000 euro, neg. Tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• urgent Deva, et 2, decomandate, renovat ușă 
metalică lavabil, totul nou, 880 milioane. Tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• urgent semidecomandate, ST-58 mp, ame
najat recent termopan, gresie și faianță mo
deme, parchet laminat uși schimbate, ocupabil 
imediat, preț 31.000 euro, negociabil. Tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• regent Deva, Strada Minerului, et 2, centrală 
termică instalații noi, balcon închis, preț 860 
milioane. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona M3, Hunedoara, centrală balcon închis, 
gresie, faianță preț 910 mii., tel. 0746/136050. 
(Partener-Hunedoara)

• zona IM, Hunedoara, centrală gresie, faianță 
modificări Interioare, balcon închis, preț 700 mii., 
neg., tel. 0727/191703. ț Partener-Hunedoara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
•hi tonă bună de preferință et intermediar, se 
oferă prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika) 
• zona Dorobanți, Mărăștlul Nou, Micro 15, la 
prețul pieței șl cu plata Imediat tel. 0745 302200, 
232808 >788165703. (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)
• Deva, LflacuM, etaj 1, 2 băl, 2 balcoane, 
confort 1, fărâ intermediari, preț 45.000 euro, 
negociabil. Tel. 0727/011504
• vând regent apartament 4 camere decoman
date, zonă centrală etaj 2,2 balcoane, 2 băl, 
contorizări, st 96 mp, preț negociabil. Tel. 
0726/710903.
• zona Hacului, dec., modificat living, 2 băl, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut, et 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514 (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 băl, contorizări, balcon, et. 1, preț 1580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514 (Rocan 3000)
• regent, kt zona Piața centrală decomandate, 
hol central, etaj Intermediar. Preț 41000 euro, 
telefon 0740013971. (Garant Consulting)
• urgent in zona Gojdu, bucătărie cu 
faianță+gresle, 2 băi falanțâ+gresie, centrală 
termică Preț 155000 RON. Tel, 0741-154401; 
227542, seara. (Garant Consulting)
• regent decomandate, hol pătrat Deva, et 3, 
zonă centrală ST-90 mp, complet contorizat 
parchet preț 1,4 miliarde. Tel, 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• aqteromenajat Hunedoara, et 1, preț 50.000 
euro, neg, tel. 0745/093073. (Partener-Hune
doara)
• zona pieței centrale, zonă liniștită ioc de 
parcare, balcon de 75 m închis, 2 băl, centrală 
termică, aer condiționat parchet, preț 142 
OOORON, tel 0788 165703, 232809, 0745 302200. 
(Fiesta Nora)
• urgent ST=7S mp, et 2,2 băl, balcon închis, 
gresie, faianță parchet, centrală termică 47000 
euro, neg, telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• regent ST=65 mp, et. 6,2 băl, 3 balcoane, 
parchet gresie, faianță 160000 RON, telefoane 
218693,0745/398767,0727/897467.  (Alfa)
• urgent ST=80 mp, et 2, 2 băl, 2 balcoane, 
neamenajat 46000 euro, neg, copertină auto, tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• dec, vedere în două părți, balcon, parchet, 
contorizări, Gojdu. Preț 140.000 lei, tel. 223400, 
0740/914688 0724/169303. (Casa Betania)
•et 8 dec, 2 băi, 2 balcoane închise, contorizări, 
repartitoare, bine întreținut, Liliacului, preț 
140900 lei neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
074CV914688 (Casa Betania)
•dec,2 băl. 2 balcoane, modificări interioare, 
centrală termică proprie, geamuri termopan, 
parchet posibilități mansardare, Dorobanți. Preț 
160.000 lei neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
0743/103622. (Casa Betania)
• Zonab-dul Decebal, et.4/7, neamenajat .Preț 
1,6 mid. neg.Tel.0745666447/0740232043, 0254/ 
234401 (Rubin’s Home).
• Zona Bâleocu colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajatPreț 35000Eur.neg. Tel, 0745666447. 
/0254.234401. (Rubin’s Home).

Cumpăr ap. 4 camere (08)
• cumpăr ap. 4 cam. Deva, zonă semicentrală 
etaj intermediar, ofer 1,4 mid. lei sau ap. 3 cam, 
similar, ofer 950 mil. lei .Tel. 0720/ 437889.

Vând case, vile (13)
• 3 ntvNt+uiaxa, 70 mp, curte betonată teren 
970 mp, Ilia, Str. Libertăți, nr. 1 A. Tel. 
0723/573825.
• Dova, zona Eminescu, 4 camere, 2 bucătării, 
centrală termică gresie, faianță termopan, 
grădină 600 mp, acces auto. Tel. 0726/972966.
• Orăștie, compusă din subsol, parter, etai, 
mansardă dotată cu toate utilitățile. Tel. 
0721/186998 0254/241727.
• rma cantoră baie, bucătărie, ultraamenajate, 
centrală termică termopan, baie cu cabină de 
duș, la curte. Deva, tel. 214848,0726/972966.
• vând caiă 2 cam. și anexe, Rădulești nr. 30. 
Preț 400 mii. lei.
• vând casă 2 cam, bucătărie, baie, hol, parchet, 
gresie, faianță marmură anexe curte și grădină 
ST 400 mp, Simeria, preț 1,6 mid., negociabil. Tel. 
0740/210780.
• vând casă cu grădină și anexe gospodărești, 
Pricaz, Str. Principală nr. 151. Inf. la tel. 211670.
• vând casă 6 camere, 2 băi, 2 bucătării, cen
trală termică preț 25 mid. negociabil, tel. 719728
• vând casă în Deva, cu anexe și grădină Tel. 
229962.
• vând f. urgent casă neterminată în Archla și 
teren s. 1700 mp, preț 25.000 euro, negociabil tel. 
0723/525057.
•str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• Zonă utba centrală 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, 
0254.234401 (Rubin’s Home).
• zona VBte 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. (Mimason)
• zona Uc. de Chimie, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, c.t, curte, grădină st 748 mp, sc 
120 mp, 80.000 euro, tel. 0745/640725. (Mimason)

S.C. Deva Gold S..A.
Certeju de Sus, str. Principală, nr. 89, jud. Hunedoara

____________________________ANUMȚĂ____________________________

Organizarea, în ziua de 26 august, ora 1O.OO, la sediul 
societății, a unei licitații publice deschise cu strigare 
oentru vânzarea a 3 (trei) autoturisme ARO TDX.

Licitația se va repeta In fiecare zi de vineri, ora 1D.DD, 
D&n* la vânzarea tuturor autoturismelor scoase la

Informații privind capacitatea și starea tehnică a auto
turismelor, precum fi prețui de pornire a licitației se pot 
obține la sediul societății - ing. Silviu Crișan sau la tele
foanele 0744 346850 fi 6-18600,

Participant!! ia licitație vor avea asupra lor acte de iden
titate sau, după caz, mandate de reprezentare in cazul 
persoanelor juridica.

(28638)

• zonă superbă D+P+l, 1000 mp, construcție tip 
1980,5 camere, bucătărie, 2 băl, ocupabilă ime
diat, preț 130.000 euro, tel. 0740/173103. 
(Mimason) ■
• zona L/ăcl , de protocol, piscină ideală 
pt. împrejurări deosebite, preț 150.000 euro, 
telefon 0740/173103. (Mimason)
•zonă centrală 2 camere, bucătărie, bale, teren 
500 mp, Ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•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) 
•zona Câlugâreni, 4 camere, 2 băl, 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)
•Dova, 2004, parter+mansardă 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118000 euro, neg., telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• urgent, Dova, 4 camere, bucătărie, baie, garaj, 
700 mp teren, apă gaz metan, canalizare, 85.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• urgent, 1 cameră bucătărie, bale, garaj, SC-72 
mp, ST-106 mp, toate utilitățile, Deva, preț 1,8 
miliarde, neg. Tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
■ 3 canioro, bucătărie, bale, gaz metan, apă cu
rentă, canalizare, curte ♦ grădină st. 1078 mp, 
zonă deosebită Deva, 400.000 lei neg. 223400, 
0724/169303, 0740/914688. (Casa Betania)
• p+1,4 camere, 2 băi, garai, bucătărie, curte+ 
gradină st. 1.200 mp, centrală termică proprie, 
Deva preț 120,000 euro neg, Tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896. (Casa Betania)
• zona Horta, 2 camere, bucătărie, bale, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabll), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mil., telefoane 235208 0724-620358 (Rocan 3000)
• la 22 km ds Dova, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte -1000 
mp, grădină ■ 10800 mp, curent, teren arabil 
minim ■ 50000 mp, Ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• In Deva, 4 camera, bucătărie, bale, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț 85.000 euro, neg., 
telefoane 0722/564004. (Prima-lnvest).,
• urgent, hi zona Zăvoi, 2 camere, bale ame
najată bucătărie, cămară centrală termică 
mansardă Preț 175000 RON, telefon 0745-367893. 
(Garant Consulting)

• 4 camere, zonă bună Hunedoara, sobe 
teracotă gresie, faianță preț 13 mid. lei, tel. 
0745/093073. (Partener-Hunedoara)

Cumpăr case vile (14)
• urgent, Deva sau Simeria, cu grădină Plata 
imediat Tel. 215212. (Prima-lnvest)
•In Deva sau împrejurimi, cu grădină și curte, o- 
fer plata imediat, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

Vând case de vacanță (15)
• conttnicție 2002, în stațiunea montană Straja
7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.
• Costești, cabană cu mansardă și teren 1000 
mp, zona deosebită liniștită grădină pomi. Tel. 
0723/288282.
• satul Rtșcul , comuna Baia de Criș. Tel. 
682068610171,612171.
■ vând urgent casă de vacanță 2 cam., 
bucătărie, hol, fântână gaz, curte șl grădină 
1300 mp, FS 50 m, Boholt Preț 25.000 euro, nego- 
ciabil.Tel. 0742/019418

Vând case la țară (17)
• Bretea Muroșană nr. 40, 3 camere, hol, 
cămară baie cu gresie, faianță hidrofor, fosă 
septică bucătărie, anexe, pivniță fântână viță 
de vie, pomi fructiferi, sobe teracotă noi, cablu 
tv, RC în 2004, st 36 ari, sc 280 mp, 1,150 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0720/243253.
• casă nouă 3 camere, parchet teracote, baie, 
bucătărie, pivniță trifazic, apă canalizare, 
grădină 1800 mp, negociabil, Sântămăria Orlea, 
nr. 162. Tel. 0269/225992,0742/044662.
• casă In Chimindia, nr. 81. Informații la nr. 110. 
Tel. 0745/625470.
• vând casă foarte bună 3 cam., bucătărie, baie, 
cămară debara, șură curte, teren peste 1100 
mp, F.S. 15 m, în llroi, zonă liniștită posibilități 
gaz. Tel. 0722/ 249579,0722/ 361394.
• vând casă la Boș, 30 km de Deva apă, gaz, 
curent curte betonată ST 1700 mp, preț 40.000 
euro, negociabil, tel. 0720/354453.
• vând casă în apropierea Devei, casă nouă în 
construcție, utilități, St 1700 mp, FS. 20 m, preț 
26.000 euro, neg. Tel. 0722/ 714887.
•zona Sântuhalm, 2 corpuri de casă o cameră 
baie, bucătărie, și 2 camere, hol, cămară sere, 2 
ari, gaz, apă curent preț 2 miliarde lei, nego
ciabil, tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 
•zona Bârsâu, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, neg.. tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zona l 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 mii., telefon 0788/497615. 
(Agenția Imobiliara Nr.l Deva)
• urgent 3 camere, bucătărie, baie, beci, garaj, 
fără canalizare, SC=1100 mp, ST=720 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)

• urgent 4 camere, bucătărie, bale, living, 
centrală termică canalizare, ST=34O mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgont 3 camere, bucătărie, baie, centrală 
termică ST=365 mp, renovată 350000 RON, tele
foane 218693,0745/398767,0727/897457. (Alfa)
• urgent 4 camere, bucătărie, baie, SC=159 mp, 
ST=400 mp, 100000 euro, tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
•hi Boholt construcție nouă living de 34 mp. 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)

Vând garsoniere (19)
• vând garsonieră Deva, zona Mârâștl, et. III, 
600 mii. fel neg., tel. 0722/ 751552,0724/343180. 
•zone Progresul, dec., et 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel. 0732/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 șl 2, ocupabile imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587.(Evrika)
• doc, complot 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)
• zona Gojdu, garsonieră dublă semidecoman
date, parchet gresie, faianță contorizări, preț 
68000 RON, tel. 0723-251498 232809,0788-165702. 
(Fiesta Nora)
• zonă contrată parter, bun pentru spațiu 
comercial sau birouri, semidecomandate, 
contorizări, preț 66.000 RON, tel. 0745-302200, 
232808,0788-165703. (Fiesta Nora)
• garsonlerâ In Deva, parter transformat în 
spațiu comercial, centrală termică, modificări 
Interioare, preț 62.000 RON, tel 0723 251498, 
232809,0788165702. (Fiesta Nora)
• zona F seu, bloc de cărămidă nou, etaj 4, 
decomandate, 54 mp, 2 camere cu posibilitate 
de mansardare, centrală termică parchet, gre
sie, faianță bucătărie mare, preț 95 000 RON tel. 
0745 302200,232808 0788165703. (Fiesta Nora)
• urgont,doc, amenajată liberă 30 mp, preț650 
mll„ tel. 0745/640725. (Mimason)
•cu 3 camere, et.3, parchet gresie, faianță zona 
Dacia preț 550 mii., tel. 0740/173103, 206003. 
(Mimason)
• zona Dada, et.2, liberă preț 13.500 euro, tel. 
0745/266071,206003. (Mimason)
• zona Mlrăstt et.3, contorizări, liberă preț 500 
mii. lei, tel. 0745/266071,206003. (Mimason)
• urgent hr zona Micro 15, etaj Intermediar, 
balcon, contorizări. Preț 47500 RON, Tel. 
0740013971. (Garant Consulting)
• urgont In zona Decebal, decomandate, 
balcon, contorizări (apometre, repartitoare, gaz 
2 focuri). Preț 79000 RON. Tel. 0740013971. 
(Garant Consulting)
• urgont In zona Kogâlnlceanu sdecomandate, 
etaj intermediar. Preț 65000 RON. Tel. 0741- 
154401; 227542, seara. (Garant Consulting)
• urgent confort 1, decomandate, suprafață de 
peste 35 mp, ocupabllă imediat, blocul 15. 
Telefon 0741-154401; 227542, seara (Garant 
Consulting)
•zona Zamfirescu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 mil.lei. 2352080721/985256. (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et. 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Mârăști, dec., mobilată balcon închis, et 
1.700 mii. lei. 235208 0721/744514. (Rocan 3000) 
•zona Mărâști, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208, 0724/620358 (Rocan 3000) 
•ofertă excepțională! Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet, balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comandă preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
•Deva, cartier Dacia preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•decomandate, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18.500 euro, neg. Telefoane 0722/624091. (Casa 
Grande)
• decomandată st 40 mp., centrală termică pro
prie, parchet gresie, faianță geamuri termopan, 
balcon. Dorobanți. Preț82.000 lei neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
• etaj 3, contorizări, balcon, bine întreținută. 
Calea Zarandului. Preț 49.500 lei. Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• etaj 3, cu 2 camere mari, baie cu geam, gresie, 
faianță parchet, contorizări, merită văzută. 
Aleea Romanilor. Preț55.000 lei neg.Tel. 223400, 
0740/914688 0720/169303. (Casa Betania)
• 2 camere, semidec., parchet baie cu 
gresie+faianță, bloc de cărămidă totul contor
izat, zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată (cameră 
■Hiving), repartitoare, parchet, gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 235208 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată gresie, faian
ță temopan, ușa metalică parchet contorizări, 
preț 680 mii., 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• zonaGojdu, et.l, st 41 mp, modificată modern, 
complet contorizată gresie, faianță, parchet, 
tavane false și spoturi, preț 820 mii., tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., et. 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208 0724-620358. (Rocan 3000)
• urgent, ST=52 mp, parter, f balcon, gresie, 
faianță parchet 82000 RON. Tel. 218693,0745- 
398767,0727/897467. (Alfa)

SC ELFOX SRL DEVA 
angajează agent comercial 
cu experiență în domeniu.

Salariu atractiv. 
Informații la tel.

0722/211.335 sau 
206.274.

(28797)

ÂNUi\i| sc pador
pLJBL IC RODOS SRL, ti

tular al proiectu
lui „Bază de agre

ment”, situată în loc. Orăștioara de 
Sus. anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării pentru obținerea 
acordului de mediu. Informațiile 
privind potențialul impact asupra 
mediului al proiectului propus pot fi 
consultate la sediul A.P.M. Hune
doara din Deva, str. A. Vlaicu, nr.25, 
zilnic, între orele 8-16.
Observațiile publicului se primesc, 
zilnic, la sediul APM Hunedoara, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data apariției anunțului. (28818)

• urgont, ST=35 mp, parter, baie, bucătărie, 
balcon închis, centrală termică faianță gresie, 
parchet, 23.500 euro, tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgont, ST=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)
• In Don, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent, zona Dorobanți, Progresul, la/’* il 
pieței șl cu plata Imediat, tel. 07884 J, 
2328O& 0745-302200. (Fiesta Nora)

Vând terenuri (21)
• 10 parcate teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124.
• 1779 mp teren, între Deva și Sântuhalm, zona 
Alaska. TOI. 210869,0721/430502.
• Intravilan 30 ari, front stradal 45 m, anexe 
gospodărești, grajd 20 m lungime și fundație 
pentru 12 camere, în Turdaș. Tel. 0721/035361.

• Intravilan, In Hărău.Tel. 221811.
• locdecasă,3516mp,fs22m,apă gaz, curent 
loc drept zonă liniștită Hunedoara, 10 euro/mp. 
Tel. 0723/005657.
• vând 2300 mp teren intravilan, Deva, Str. 
Alunului (zonă agrement) case vacanță Tel. 
227242.
• vând 24.700 mp teren pentru agricultură și 
6.000 mp teren pentru construcții sau agri
cultură ambele localitatea Totești-Hațeg, lângă 
canton, acte în regulă titlu și CF. Tel. 
0723/732560,212272.
• vând Intravilan împrejmuit cu pomi fructiferi, 
în comuna Berthelot, la asfalt, 5 km de Hațeg, 
lângă Primărie, 87 ari. Tel. 770687.
• vând loc pentru construcție casă Sântandrei, 
2500 mp, cu casă bătrânească toate utilitățile, 
preț bun. tel. 0726/826624.
• vând teren intravilan, 5100 mp, zona Deva 700. 
Tel. 222305,226813.
• vând teren intravilan, Clnciș, ST 1500 mp, FS 20 
m, curent electric, livadă pruni, la șosea, mai jos 
de motel, preț negociabil sau schimb cu auto 
vechime maximă 3 ani. Fără intermediari.Tel. 
0720/437889.
• vând teren intravilan, Deva, Prelungirea 
Vulcan, ST 1200 mp, acces auto. Preț 6,5 
euro/mp; Clnciș, zona Motel, la șosea St 25 
euro/mp, Râul Mare Retezat, curent electric, 
izvoare, St 1200 mp, preț 16 euro/mp, Vețel, DN 7 
St 2500 mp, preț 5 euro/mp, Sântuhalm, DN 7, ST 
2150 mp, preț 15 euro/mp.Tel. 0720/ 437889.
• vând teren intravilan, pentru casă de vaca.
la 20 km de Deva, preț negociabil. Tel. 025-./ 
282962.
• vând teren intravilan, st 8500 mp, toate 
facilitățile, front stradal mare, zonă de con
strucții, posibilitate de parcelare în loturi pentru 
case, minim 400-600 mp, fs 15, preț negociabil în 
funcție de suprafață Tel. 0721/815781.

• vând urgent teren intravilan Sf: 650 mp, F.S. 20 
m, toate facilitățile, zona Uzo-Balcan. Preț 600 
mii., neg.
• vând, In Deva, teren intravilan 1955 mp, front 
stradal 23 metri, zona Fabricii de mătase, acces 
la utilități. Preț 28 euro/mp negociabil. Tel. 
0745/096675,218308, seara
•In Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)

• hi Zăvoi, fs 16,5 m (mai jos de casa galbena 
preț 23 euro/mp, telefon 0740/173103? 
(Mimason)
• Intravilan, 1200 mp, fs 15 m, Intabulat în CF și 
500 mp scos din circuitul agricol, facilități în 
apropiere, zona Vulcan, preț 15 euro/mp, telefon 
0745/640725. (Mimason)
• zona CA. Rosetti, 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)
• In Mintia la DN7, cu deschidere 17,5 m, gaz, 
apă curent, preț 6,5 euro/mp, telef” 
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)
• loc Rmpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent, preț900 
mii. lei, neg., telefon 0788/497.615. (Agenția imo
biliară Nr. 1)
• 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, L80T 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 
0788/497.615. (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 Criitur, 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).
• Intravilan zonă prelungirea Vulcan , st.5,200 
mp.fs.140 mp. se parcelează, preț 8 eur mp. 
tel.0745666447,0254.234401 (Rubin'S Home).
• Intravilan zona Sântuhalm st4200 mp. Fs.32m. 
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)
• intravilan, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• intravilan, zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent, canalizare, ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724-620358. (Rocan 3000)
• intravian, 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)
• zona Zăvoi, intravilan, ST 461 mp, telefoane 
235019,0724/508610. (Casa de Vis)

Furat (pierdut) geantă 
diplomat conținând 
arhivă contabilă, 

perioada 
mai 2004 - iulie 2005 

(SC DĂLICECO SRL Galați). 
Găsitorului recompensă. 
Telefon 0723/530.181.

(28799)
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• Intravian, st 2000 mp, fs 100 mp, zonă buni, 
apă, curent, canalizare, ideal pentru construcție 
hale Industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724620358. (Rocan 3000)
• urgent 3172 mp din care 1060 mp Intravilan șl 
2612 mp extravilan, Boholt 3 euro/mp, neg., 
fs=40 m. Telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• lagenl htravtan, 17000 mp, fs=52 m, lung. 300 
m, Deva, 7 euro/mp. Telefoane 218693, 
0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent totrevlan, ST-3 ha, FS 315 m, toate 
utilitățile, zonă Industrială, Deva, poate fi par
celat preț 35 euro/mp. Tel. 0740/210780. (Prima- 
Invest)
• urgent ST-2000 mp, posibilități curent gaz, 

"tapă pe teren, Ideal casă vacanta, la 10 km de
Deva, preț 5 euro/mp. Tel. 0740/126029. (Prima- 

* Invest)
• urgent totriritan, ST-2300 mp, parcelat 11, loc 
drept ani, gaz, curent electric, zona Zivol, preț 
negociabil. Parcelabll 500 mp, preț. 21.000 euro, 
negociabil. Tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• lagent htravlan, ST-2000 mp, posibilități gaz, 
curent fântână Boholt preț 5 euro/mp. Tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)

Cumpăr terenuri (22)

• cumpăr teren Intravilan, zona Șolmuș, Boholt 
Bilata, Birsău, curent electric, acces auto, ofer 
cca 4-6 mil euro, tel. 0720/<37889.
• Intravian, pentru casă plan, In jurul Devei, 
ofer 2 euro/mp. Tel. 0722/161644.
•cumpăr teren in Sicirimb pentru agrement 
Plata pe loc, tet 0745/253662,211587. (Evrika) 
•pantnicMkuctb casă,In stațiunea Geoaglu- 
BAI, ofer prețul pieței, tel. 0746/136050. (Partener- 
Hunedoara)

Vând spații comerciale (25)

• Brta bont stradal, termopan, toate fadlit&țlle, 
preț 27.000 euro, negociabil. Tel. 0721/283068.
• vând societate comerciali 420 mp, piață Da- 
cla, hală comerciali deosebiți, preț deosebit 
posibilități rate, tel. 0723/419974 (Casa Grande)
• zona itomstva, 140 mp, apă, canalizare, preț 
55.000 euro, neg., tel. 0746/640725. (Mlmason)
• zonă eendcenMă 420 mp, construcție BCA 
+lemn, mansardă netermlnată gaz, apă, curent 
preț 65.000 euro, neg, telefon 0740/173103. 
(Mlmason)
• bar cu terasă zona Poliția jud, sc 76 mp, teren 
proprietate, gaz, apă canalizare, s 260 mp, 
43.000 euro, neg, 0740/173103, 206003. 
(Mimason)
• amenajat zonă centrali. Hunedoara, preț 
33.000 euro, neg, tel. 0746/136050. (Partener- 
Hunedoara)
• central amenfeat 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobuslness)

Alte imobile (27)
•Iernii lingi Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie ete.). Preț 
5500.000.000 lei, telefon 078^497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
• temi la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25.000 euro neg, tel. 0740/828342. (Eurobuslness)

Imobile chirii (29)
• 2 camera, intrări separate, contorizări, curent 
trifazic, ideal pentru sediu firmă, Deva, zona Ko- 
gălniceanu, preț 200 euro/lună Tel. 0723/288282.
• închiriez apartament 3 cam. mobilat zona 
Lido, 250 euro/lună tel. 0722/ 714887.
• tochiriez casă de vacanță P+l cu terasă, in 
stațiunea Geoagiu-Băi. Tel. 241044, după ora 17.
• tochiriez garsonieră 2 cam. plus bucătărie, 
zonă centrală, 100 euro, tel. 215487.
• ofer spre închiriere garsonieră, zona Mărăști, 
preț 2 milioane/lună. Telefon 0741/154401.
• ofer spre închiriere ap. 3 camere, amenajat stil 
occidental, zonă centrală, preț 300 euro. Tel. 
0741/154401.
• tochiriez spațiu 95 mp, trifazic, apă, centrală, 
spațiu comercial-70mp, spațiu locuibil la etaj sau 
sediu firmă-100 mp, Simeria DN 7. Tel. 
0724/932042.
• ofer In Deva spre închiriere unei firme 4 birouri 
elegante -70 mp-, zonă ultracentrală cu grup 
social și încălzire centrală proprie. Preț 7 euro 
mp, negociabil. Tel. 0744/561810,0745/096675.
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
Liliacului, repartitoare, faianță, gresie, balcon 
închis, nemobilat sau semimobilat preț 120 
euro. Tel. 221712 sau 0724/305661.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
zonă ultracentrală, mobilat și utilat, amenajat, 
contorizări, totul nou, preț ÎS) euro. Tel. 221712, 
0724/305661.
• ofer spre închiriere pe termen lung 
garsonieră, zona gării, Deva, preț 80 euro. Tel. 
0726/224003.
• ofer spre închirirere, în Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, în prezent amenajat ca sediu 
firmă. Tel. 0722/330084.
• primesc 2 eleve în gazdă, Deva, zonă ultra
centrală, la bloc, tel. 219662.
• prbnescbi gazdă 2 eleve de la țară, anul școlar 
2005-2006, apartament în apropierea liceelor 
Traian, Energetic șl Grigore Moisil, condiții f. 
bune, centrală termică, cameră spațioasă, acces 
la baie. Tel. 229897.
• central amenajat contorizări, 150 mp, tel 
0726/523833. (Eurobuslness)
• spațl cenwdale pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut regent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat șl utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• regent, apartamert mobilat, ocupabil, mobilă 
nouă, aranjat frigider, TV color, mașină spălat 
cuptor microunde, 300 euro/lună Tel 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duillu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Tel. 235208,0721/985256 (Rocan 3000)
• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat garanție, reducere cu 50% a comisionului. 
Rugăm seriozitate. Pentru relații sunați la tele
foanele 235208, 0721/ 985256, 0721/744514, 
0724/620356 (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st 110 mp, Ideal bar-res- 
taurant zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235206 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 Romslva, s 100 mp, 4 încăperi, 2 grupuri 
sanitare, gresie, faianță termopan, preț 350 
euro/lună neg., tel. 206003, 0740/173103. 
(Mimason)
• zona Băkescu 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. 
(Mimason)
•caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mobllat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• garsonieră doc, proaspăt renovată modem, 
centrală termică proprie, baie modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți, preț 160 
euro/ lună Tel. 223400,0720/387896,0740/91468. 
(CasaBetanla)
• ap. 4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă bale modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv. color nou. Al. 
Constructorilor. Preț 260 euro/lună TeL 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betanla)
• Caut epata zona b-dulul 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).
• garsonlert, moblată, zona Ștrand, telefon 
0788/497.615 (Agenția imobiliara Nr. 1)
• casă 1 camere, bucătărie, baie, încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabll, confort, garai 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună tel. 0788/497.615 (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• regent, soldt chirie în Deva, garsonieră 
apartament 2 sau 3 camere, (ne)mobllat, pe 
termen lung, garantez plata chiriei lunar, tel. 
0788165703,232809,0745 3022a (Fiesta Nora)
• urgent In zona Decebal, 2 camere nemobilate. 
Preț 90 euro/lună Telefon 0740013971. (Garant 
Consulting)
• regent In zona Piața Centrală 3 camere 
nemobilate, et 1, Preț 150 euro/lună telefon 
0740013971. (Garant Consulting)
• regent kt zona Gojdu, 2 camere, contorizări, 
mobilat Preț 4 milioane lei. Tel. 0788/361782, 
224296 (Garant Consulting)
• regent ki zona M Viteazul, 2 camere, mobilat 
PrețlOO euro. Tel. 0788/361782,224296 (Garant 
Consulting)
• urgent to zona Aleea Armatei, 2 camere, 
sdecomandate, et 4, mobilat contorizări, 90 
euro/lună avans 3 luni. Telefon 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• regent In zona Gojdu, et 3,2 camere, sdeco
mandate, nemobilat 80 euro/lună+garanțle 100 
euro. Telefon 0745-367893. (Garant Consulting)
• regent kt zona pieței, 2 camere decomandate, 
centrală termica amenajat deosebit et. 1, 
mobilat utilat 250 euro/lună+garanțle, telefon 
0745-367893. (Garant Consulting)

Imobile schimb (30)
• schimb cabană cu mansardă șl teren 1000 mp, 
Costeștl nr. 25 A, cu garsonieră sau apartament 
2 camere plus diferență în Deva. Tel. 
0723/288282.

Auto românești (36)
• vând Dada 1310 break, af 1995 preț nego
ciabil. Tel. 0740/025053.
• vând Dada 1310, an fabricație 1985 reparație 
capitală 1000 euro, negociabil șl Subaru 4x4 
pentru piese. Tel. 0724/932042.
• vând Dada papuc cu 2 locuri, an fabricație 
1997, stare de funcționare bună în loc Sibișel nr. 
52. tel. 0724/094089.
• vând Dada Solenza, af 2005 culoare roșu 
Ferari, original din fabrică 8500 km, garanție 
încă un an, TeL 0723/270348.
• vând urgent Dacia Nova AF 1997,14500 km la 
bord, stare foarte bună de funcționare, merită 
văzută unic proprietar, preț 9000 RON, nego
ciabil. Tel. 0254/2324421.

• vtod Dada 1310 Li, an fabricație 2000, cu
loare vișinie, genți aluminiu, stare irepro
șabilă preț 3000 euro. Tel. 0724/355151.

Auto străine (37)
• vând CRraen BX14, AF 1984, RAR 2005 stare 
perfectă tehnică și optică 1350 euro, negociabil. 
Tel. 711063.
• vând GoM 1 Diesel avariat, fără acte, la 2 i, 
motor 1,6 Passat stare perfectă Preț 500 euro, 
neg, 2 planetare Opel Kadet perfect lmil. buc 
Tel. 213900 sau 210911
• vând Opd Astra 1,7 DTI break, 2002, culoare 
roșie, preț 9.000 euro, negociabil. Tel. 
0741/087811.

Microbuze. Dube (38)
• vând Foid Tranzit, af 1991, bine întreținut, unic 
proprietar, preț și modalitate de plata negocia
bile. Tel. 0723/394425.
• vând microbuz Mazda E 220511 locuri, af 1986 
Diesel, preț 10.000 ron, negociabil. Tel. 213360.

Camioane, remorci (39)
• societate comercială vinde autoutilitară Dacia 
1307, af 1996, preț38 milioane lei, negociabil.TeL 
612763.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând foarte avantajos semănători de grâu și 
porumb, noi. Tel. 0258/76030&
• vând semănătoare păioase 29 rânduri, cadru 
disc în tiranți, teren arabil 15 hectare (compact) 
toate în perfectă stare de funcționare. Relații la 
telefonul 264161.
• vând urgent tractor 45 CP și Tlco af 1999, cu 
mici defecțiuni, și Ford Tranzit defect prețuri 
negociabile. Tel. 0726/743274.
• vând udaje pentru service auto, convertizor, 
trifazic stare perfectă. TEL 0724/932042.

Piese, accesorii (42)
• vând diferite piese noi, Lada, originale, bloc 
motor, vibrochen, ax came, aripi față bare 
nichelate noi. Tel. 770687. -

Garaje (43)
• caut garai de tochtat zonă cenMâ (str. bnp.
Traian, cartier ORuzl Tot 225N2(d^â ora 171
0727/5204»

Mobilier și interioare (47)
• vând canapea extensibilă 150/585 cu deschi
dere 2 m, culoare bleumarin, și un cuier de hol 
pentru haine și 2 compartimente pentru papuci 
în stare foarte bună Preț 5 milioane fix ambele.
• vând <Map cu șifonier și vitrine pentru cărți, 
preț 25 milioane lei, birou din lemn pentru elevi, 
preț 500000 lei. Tel. 233084.
• vând mobU de bucătărie, masă scaune, 
aragaz 5 ochiuri, hotă cuptor cu microunde, 
combină frigorifică mașină de spălat DW. Tel. 
0740/025053.

Decese (75)

Cu adâncă durere familia ■ soția, fiul, nora și nepoata - 
anunță Încetarea din viață după o grea suferință a celui 
care a fost un bun soț, tată și bunic

dr.ing. NICOLAE CÂNDEA
veteran de război. Corpul neînsuflețit este depus la Casa 
mortuară, iar înmormântarea va avea loc duminică 21 
august, ora 13,30, la Cimitirul Ortodox Deva.

Prietenii și colegii cu durere în suflet deplâng trecerea în 
neființă a celui care a fost

dr.ing NICOLAE CÂNDEA
om de aleasă ținută, bun, apropiat și devotat prieten. 
Sincere condoleanțe familiei!

Colegii și prietenii, cu adâncă durere anunță și deplâng 
încetarea din viață a celui care a fost

dr. ing. CÂNDEA NICOLAE
bun amic și om de omenie. Dumnezeu să-l odihnească!

• vând urgent din același mobilier canapea 
extensibilă 2 fotolii, măsuță preț 7 milioane lei, 
bonus cuvertura și husele. Tel. 212242, seara.
• vând ușă de intrare nouă ramă PVC cu geam 
termopan, 230/90 cm, import Germania des
chidere pe stânga. Preț 220 euro (inclusiv fero
neria) negociabil. Tel. 0745/096675 218305 seara.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• Vând Akatol 311 și Sagem, ambele cu încăr
cător de cameră pentru rețelele Connex, 
Orange, preț orientativ 100 Ron și cumpăr urgent 
tastatură LG-G 510. Tel. 0740/ 850728 sau 0720/ 
437889.
• 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 
negociabil. Tel. 0740/02505

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând laptop Pentium II Compaq, Pentium III 
IBM, digicam ■ minicamera Web cu cablu 
descărcare 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. 
54-56, confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 130 euro, negociabil. Tel. 0723/732560, 
212272.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• penlru colecționari vând diferite medalii, 
decorații din anii 1962-1984. Preț total 15 mii. Tel. 
0254/211441.

Electrocasnice (56)
• vând candelabra de cristal de Boemia. 
perfectă stare, cu trei becuri, preț negociabil. 
TeL 0723/732560,212272.
• vând congelaiorSsertare,preț negociabil.Tel. 
770367,770735.
• vând congelator 5 sertare, stare bună de 
funcționare, preț negociabil. Tel. 770367,770735.
• vând convenabi mașină automată de spălat 
cu mic defect la evacuare apă Tel. 228142, orele 
20-22
• vând frigider Artic mare, stare bună de 
funcționare. Preț 2000000, negociabil. TeL225515.
• vând Mgider ZilL preț 2500.000 lei, Deva. Tel. 
0742/414020.
• vând ladă frigorifică Artic cu 4 sertare 2 mii, 
lei și combină frigorifică Electrostar, 3 mil. lei, 
ambele în stare bună de funcționare. Tel. 214814.

Cu adâncă durere în suflete, dr. inginer Cemelea Eugen, dr. 
Cemelea Eugenia, Ștefan Floriana ne despărțim de cel care 
ne-a fost un deosebit prieten

dr.ing. CÂNDEA NICOLAE
Condoleanțe familiei îndurerate.

Cu adâncă durere în suflet soția 
Dochița și fiul Alin anunță 
încetarea din viață a celui care a 
fost un bun soț și tată

NELU
îi vom păstra o veșnică amintire.

Familia adânc îndurerată anunță încetarea din viață a 
scumpului lor frate, unchi și cumnat

BUZA IOAN
Fie-i țărâna ușoară! înmormântarea în data de 21.08.2005, 
ora 13.

Familia

Umanitare (66)

<■*

• Zubaș Florin a dispărut de la data de 
16.08.2005, îmbrăcat în sacou negru, 
pantaloni maro, cu șapcă neagră blond 
cu ochi albaștri, bolnav psihic. Tel. 220322, 
Deva sau la cea mai apropiată secție de 
Poliție.

• FimdațlaMara-Dova, angajează pslhope- 
dagog debutant TeL osca/ssiscxl

• vândi rin' e cusut germană Kohler seria
13226611 251 perfectă funcționare,
vechime de peste 100 ani, preț negociabil. Tel. 
0723/732560,212272.
• vând mașină tricotat manuală marca Dubied 
și material de lucru, congelator cu 4 sertare, 
mașină spălat Alba lux cu storcător, prețuri 
negociabile, tel. 218786
• vtod efectracamka angro cu valoare de piață 
2500 euro sau schimb cu auto prețuri negocia
bile. Tel. 0723/455092.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând castraveți preț 7.000 lei/kg. Tel. 262069.
• vând potd mari, 150-180kg, și purcei 3 luni. Tel. 
0744/611145 sau 210900.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

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

Altele (61)
• construim acoperișul la blocuri contra 
uscătorii. Oferim calitate și garanție. Tel. 
0726/146120.
• oferim la cele mai mici prețuri sucuri Florida 
de calitate superioară sifonate (la sticle pet de 2 
litri) și nesifonate (la sticle pet 3 litri) într-o gamă 
de 8 sortimente. Tel. 0745/5096675,212057.
• vând aparat de jantat roți și aparat echilibrat 
digital ■ 1700 euro, negociabil tel. 0724932042.
• vând ceas de mână Doxa, perfectă 
funcționare, preț negociabil. Țel. 0721/060683.
• vând ceas de mână elvețian Longines, cu aur 
electroplacat, preț 140 euro, negociabil, perfectă 
funcționare. Tel. 0723/732560,212272.
• vând centrală termică tiraj natural Vaillant 
funcțională 52 milioane, negociabil. Tel. 711063.
• vând, In Deva, 10 butoaie inox pentru bere, 
capacitate 60 litri fiecare. Preț 45 
euro/buc./negociabil. Tel. 0745/096675,218308, 
seara.

Pierderi (62)
• pienkit carnet asigurări sănătate pe numele 
Hermenescu Claudia Marcela. Se declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Hermenescu Karina Claudia. Se declară nul.
• pienkit carnet asigurări sănătate pe numele 
Hermenescu Ovidiu Leonard. Se declară nul.
■ pierdut camei asigurat pe numele Cîndrea 
Andreea luliana. Se declară nul.
■ pierdut carnet asigurat pe numele Toma 
Lucian Julien. Se declară nul.
■ pierdut carnet de asigurat pe numele Gal 
ștefan Alexandru. Se declarănul,
• pienkit camei de asigurat pe numele Nițoi 
Corbuț Ștefan. Se declară nul.

Matrimoniale (69)
• tânăr, 30 de ani, din Deva, căsătorit, doresc 
cunoștință cu doamnă în vederea unei relații 
extraconjugale, sms până la ora 13, tel. 0726/ 
146120.

Solicitări servicii (71)

• SC Daniele Company SRL Deva, Str. 
Rândunică nr. 6, anpijează personal pentru 
munca la domlcfllu, to vederea realizării 
produselor tricotate șl croșetate. TeL 
0254/206094, klt&

• soBdt oferte pentru zidirea unei căsuțe și tur
narea planșeului. Tel. 0254/262588,0745/418932.
• soldt oferte pentru realizarea unei copertine 
la intrarea unei case. Tel. 0720/400446.

Prestări servicii (72)

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

• efectuez transport marfă și persoane cu 
autoutilitară Dacia 1307, capacitate 0,71, preț 
negociabil. Tel. 0254/221491.

• pentru profesioniști vindem/lnchfrtem 
demolatoare, rotopercutoare, poRzoare 
unghiulare, șlefuitoare cu bandă sau 
vfirratie etc, marca HttacM, Intr-o gamă 
variată de modele la prețuri excepționale. 
Tek 0722/387237, Fax: 0254/224111 Email: 
tunis61@yahoo4ie.

• Test Rag SRL Deva organizează pregătire 
pentru utilizarea calculatorului la nivel 
european, începând cu 1 septembrie 2005, 
(ECDL). înscrieri și informații suplimentare 
în perioada 25 iulie - 25 august, la sediul din 
Deva, Bdul 22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea 
Cepromin), etaj 2, camera 221. Tel. 
0254/212070, fax 0254/218111.

• cursuri Inspector resrrse umane - SC 
Orema Management SRL Deva (societate 
acredtatâ MMSSF șl MECI), organizează 
cursul de specializare pentru Inspectori 
resurse umane. Infor 
0722/534587,0744/631302,

• SC Danielle Company Deva, Str. Rân- 
dunldl nr. 6, angajează agent de vânzări, 
vârsta 35 ■ 40 ani, studH medă permis de 
conducere, seriozitate maximă. TeL 
0722/258111.

• importator produse cosmetice șl de 
unică folosință dki Germania caut colabo
rator firmă In vederea distribuției 
produselor noastre In județul Hunedoara. 
Tel 0746/161635.

• dacă dorești să câștigi mai mult Insti
tutul Metro Media Transilvania din Cluj 
Napoca angajează pe o perioadă de 2 ani 
operatori de interviu pentru un sondai de 
opinie In munldpffle Deva, Hunedoara, 
Lupani Petrila, Vidcan. Pentru înscriere șl 
Informații sunați la 0788/636706 sau 
026V444777.

• angajez șofer cu domiciliul în Deva. Tel. 0740/ 
420521.
• angajez șofer. Tel. 0740/420521.
• vrei să câștigi între 300 ■ 500 dolari săptămânal 
luorând acasă? Trimite plic timbrat autoadresat 
la OP 1, CP 9, Simeria, Nu vei regreta.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• solicit loc de muncă exclus bar și restaurant, 
rog și ofer seriozitate. Tel. 219558,0724/523857.

Cititorii 
Cuvântul liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei tale!



sâmbătă, 20 august 2005

Lovită în cap. Actrița ameri
cană Eva Longoria a fost ră
nită ușor la cap, miercuri, pe 
platoul de turnare al serialului 
„Desperate Housewives". A 
fost lovită în cap de un ele

ment de decor care s-a desprins, actrița pier- 
zându-și cunoștința pentru patru minute.

• Mărturisire. Mark Feehily, membru al tru
pei britanice de băieți Westlife, a dezvăluit 
că este homosexual.

Amânată
Washington (MF) - 

Agenția spațială ameri
cană (NASA) a decis să 
amâne până cel mai 
devreme în martie 2006 
lansarea următoarei na
vete, prevăzută inițial 
pentru luna septembrie 
a acestui an, potrivit 
unui comunicat dat pub
licității joi.

NASA a mai anunțat 
că următoarea misiune 
va fi efectuată tot de 
Discovery, abia revenită 
la sol, și nu de Atlantis, 
așa cum anunțase iniți
al.

Atlantis va fi folosită 
pentru o viitoare misi
une de aprovizionare a 
Stației Spațiale Inter
naționale, echipamente
le ce trebuie trans
portate fiind prea grele 
pentru Discovery. Res
ponsabilii agenției spa
țiale au optat pentru 
prudență atunci când au 
fixat data lansării urmă
toarei navete.

Brad Pitt (Foto: EPA)

Bijuterii trace 
■ O nouă comoară 
arheologică, veche de 
patru mii de ani, a fost 
descoperită în Bulgaria.

Sofia (MF) - Arheologii bul
gari au descoperit noi biju
terii din aur trace, vechi de 
aproximativ patru mii de ani. 
Aceasta este a doua descope
rire arheologică majoră făcu
tă în Bulgaria în ultimele săp
tămâni. fn iulie, arheologii au 
descoperit mormântul unui 
presupus rege trac, plin cu 
bijuterii și obiecte de orna
ment, în apropierea orașului 
Zlatinitsa, din sud-est.

Cei mai 
sexy
Londra (MF) - David 
Beckham, ocupă lo
cul 5 în topul celor 
mai sexy zece bărbați 
din lume, în urma 
unui sondaj de opi
nie realizat de revista 
engleză Company. 
Pe primele locuri se 
află în ordine actorii 
Brad Pitt, Oriando 
Bloom, Johnny Depp 
și Jude Law. în topul 
celor mai puțin sexy 
bărbați figurează 
jucătoiul formației 
Manchester United, 
Wayne Rooney, care 
ocupă locul 4. 
Cântărețul Peter 
Andre se află pe pri
ma poziție, urmat de 
Jackson și Chris Evans.

O"

*

Bijuterii trace (Foto: EPA)

De Niro, din nou regizor

Bsi&telUÎ s-a născut joi, la Budapesta, 
cântărind 3.500 kg. El este al treilea copil 
din Europa rezultat în urma fertilizării in 
vitro a unui ovul înghețat. (Foto: epa)

■ Francis Ford Coppola 
va fi unul dintre pro
ducătorii executivi ai fil
mului despre CIA.

Los Angeles (MF) - Robert 
De Niro va trece pentru a doua 
oară în spatele camerei pentru 
a regiza un film de spionaj, a 
cărui acțiune se petrece în anii 
'40 și care beneficiază de o dis
tribuție impresionantă.

„The Good Shepherd” tra
tează începuturile CIA-ului, 
serviciul de informații amer
ican, din punctul de vedere al 
unui tânăr recrut interpretat 
de Matt Damon. Actorul a 
mai jucat rolul spionului

Papa s-a rugat in sinagogă

Identificate după amprente
Maracaibo (MF) - Medicii legiști care 

încearcă să identifice victimele accidentu
lui de avion produs marți în Venezuela 
recurg la compararea amprentelor digitale 
sau dentare ale pasagerilor și nu vor folosi 
decât în ultimă instanță teste ADN, a căror 
realizare ar putea dura luni de zile.

Experții venezuelani și francezi care 
lucrează la morga din Maracaibo și la lab
oratorul Facultății de Medicină din această 
localitate au început să compare amprentele 
prelevate de la victime cu cele trimise din 
țările de origine.

■ Benedict al XVI-lea e 
al doilea lider al Bisericii 
Catolice care intră într-o 
sinagogă.

Koln (MF) - Papa Benedict 
al XVI-lea s-a rugat în fața 
memorialului victimelor 
Holocaustului la sinagoga din 
Koln, în cea de-a doua zi a 
vizitei sale în Germania, cu 
ocazia Zilelor Mondiale ale 
Tineretului.

Benedict al XVI-lea a ajuns 
ieri Ia sinagoga din Koln, 
aceasta fiind prima vizită a 
unui Papă într-o sinagogă din 
Germania, țara în care s-a 
decis exterminarea a mil
ioane de evrei din Europa de 
eătre naziști.

Papa a asistat mai întâi la 
recitarea rugăciunii pentru

Lenjerie intimă hi-tech pentru soldați
Londra (MF) - Armata bri

tanică a prezentat, joi, un nou 
tip de lenjerie intimă pentru 
soldații aflați în zone cu 
climă fierbinte, confecționată 
dintr-un material artificial 
antimicrobian, tratat pentru 
a preveni transpirația și in
fecțiile. Este pentru prima 
oară din anii '60 încoace când 
armata britanică revoluțio
nează lenjeria intimă a sol- 
daților. „Experiența din Irak

«MMM»

din aur
Noua comoară a fost găsită 

într-un mormânt din 
apropiere de Danebe, un sat 
din centrul țării, și datează 
din timpul civilizației trace, 
între anii 4.000 î.Hr. și 300 
d.Hr., tracii ocupau teritorii 
din Caucaz până în sud-vestul 
Europei. Bijuteriile sunt din 
aur aproape pur și sunt mai 
vechi decât majoritatea celor
lalte descoperite în Bulgaria.

Bozhidar Dimitrov, direc
torul Muzeului Național de 
Istorie, a spus că piesele sunt 
remarcabile pentru finețea cu 
care sunt lucrate și că sunt 
comparabile cu bijuteriile 
găsite în Troia antică.

Dimitrov a adăugat că este 
posibil să se mai găsească și 
alte piese la Danebe, aflat la 
o distanță de 120 de kilometri 
est de Sofia, unde ar fi putut 
exista în Antichitate un cen
tru de extragere și prelucrare 
a aurului.

Jason Bourne în adaptările 
cinematografiei ale cărților 
lui Robert Ludlum. De Niro 
(62 ani) a debutat ca regizor 
în 1993, cu „A Bronx Tale”, 
inspirat din copilăria sa.

De Niro, care va juca și el 
în acest film și îl va co-pro- 
duce prin intermediul com
paniei sale, Tribeca, a reunit 
un casting impresionant. Pe 
lângă actorii menționați, în 
„The Good Shepherd” vor 
mai juca Angelina Jolie, 
William Huj&flbhn Turturro, 
Billy Crudup, Alec Baldwin și 
Timothy Hutton. Lungmetra- 
jul cu buget mare va fi tumat 
la New York, Washington și 
în Republica Dominicană.

Papa alături de Michael Rado, un membru al congregației evreiești
(Foto: EPA)

morți în religia iudaică, kad- lui victimelor nazismului, 
dish. Apoi, Suveranul Pontif Acesta a denunțat crimele 
s-a rugat în liniște câteva Holocaustului și a făcut apel 
momente în fața memorialu- către toți creștinii și evreii să

a arătat că dacă oamenii nu- 
și aduc cu ei destule perechi 
și rămân fără, renunță com
plet la acest articol de îmbră
căminte”, a declarat colonelul 
Silas Suchanek, din Minis
terul Apărării. în descrierea 
oficială a articolului de către 
Armată se arată: „Noua 
lenjerie operațională, un mod
el al cărui grad de confort a 
fost testat cu succes, va fi 
folosită în operațiuni în zone

deșertice și tropicale, unde 
spălatul în mod regulat poate 
să nu fie la îndemână. Mate
rialul antimicrobian inhibă 
bacteriile, ciupercile și infec
țiile care apar în asemena 
condiții, ca și mirosurile 
neplăcute”. Noul echipament 
mai include ochelari de soare 
antiglonț, bocanci cu tălpi 
care pot rezista la tempera
turi de 300 de grade și alte 
articole hi-tech. 

lupte împreună pentru ca 
„niciodată forțele răului®® 
nu mai ajungă la putere”.»

„în secolul al XX-leaagjlt 
perioada cea mai sumbratun 
istoria Germaniei și Europei, 
o ideologie rasistă neb
unească, de concepție neo- 
păgână, promovată sistemat
ic și pusă în practică de către 
regim, a stat la originea ten
tativei de exterminare a 
iudaismului european”, a 
declarat el. O „crimă fără 
precedent și până atunci 
inimaginabilă”, a adăugat 
Papa,

Papa german este al doilea 
lider al Bisericii Catolice care 
merge într-o sinagogă, după 
Ioan Paid al II-lea, care a viz
itat sinagoga de la Roma în 
1986, după secole de anti
semitism creștin.

săptăinână,
SANCCOB a primit 260 
de pinguini murdari de 
petrol culeși de pe plajele 
din Cape Town. Pinguinii 
vor ^yea nevoie de 3-4 
săptămâni de reabilitare.

(Foto: EPA)

fundația


