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Cerul va fi variabil, mai mult senin, cu 
unele șanse de ploaie. Sindicaliștii CFR, la coltA 1 5
dimineața la prânz seara

■ Liderii ceferiștilor nu 
mai dispun de tele
foane mobile și mașini 
de serviciu.

Deva (I.J.) - Revendicările 
CFR-iștilor n-au rămas nepe
depsite de conducerea CFR 
care a pus în aplicare o promi

siune veche de patru zile. A- 
dică anularea unor facilități a- 
cordate liderilor sindicali prin 
contractul de muncă. Așa că, 
liderii sindicatelor CFR din ju
dețul Hunedoara s-au prezen
tat ieri la „împărăție” (Regio
nala CFR Timișoara) unde și- 
au predat telefoanele și cheile 
de la mașini. „Am fost chemat

la Timișoara în urma unei a- 
drese prin care eram somați 
să predăm telefoanele mobile 
și mașinile de serviciu. Mi se 
pare un abuz din partea con
ducerii, dar ne-am conformat 
ordinelor. însă protestul nos
tru nu se va mai lăsa mult 
așteptat”, a declarat ieri, Ionel 
Țiț, liderul sindicatului „Fero

viarul C/M” Hunedoara. „Pe
nalizați” pentru mișcările sin
dicale s-au dovedit a fi doar 
unii lideri, printre care și cei 
hunedoreni, pentru că, spune 
Ionel Socaciu, liderul federa
ției Eleatei, „unele mașini și 
telefoane au rămas la dispo
ziția sindicatelor din Con
venția Transportatorilor”.

o Zilele Bracțygpi. în 2 - 4 septembrie, Par
cul Tineretului din Brad găzduiește sărbă
toarea municipiului. Organizatorii au pregătit 
un program de Excepție, printre invitați 
numărându-se Puiu Codreanu și formația 3 
Sud - Est, care va culmina duminică seara cu 
tradiționalul foc de artificii. (L.L.)

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! M
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Minislrul Midea calcă pe bec
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■ „Midea a uitat ce 
înseamnă dialogul so
cial", a Wffiiât liderul 
de sindicat, Paul Rusu.

Sanda Bocaniciu______________
sanda, bocanic Iu flirrformmedla.ra

Deva - Paul Rusu s-a refe
rit la multdiscutatele modifi
cări ale Regulamentului de or

ganizare și funcționare a uni
tăților de învățământ preuni- 
versitar. Aceste cuvinte pot fl 
auzite în inspectoratele șco
lare și în unitățile de învăță
mânt din întreaga țară după 
ce s-a aflat că acest document 
se află într-o formă finală. Sin
dicatele pe ramură își mani
festă neliniștea față de întrea
ga secretomanie, în condițiile 
în care, peste noapte, acest re

gulament poate deveni imedi
at act normativ. „Nu ne-ar de
ranja acest regulament dacă 
ar fi discutat cu specialiștii, a- 
dică cu dascălii, și noi, sindi
catele, ne vom opune apariției 
lui înainte de a afla modifică
rile ce vor fi făcute!” mai spu
ne Rusu. Pe marginea acestei 
probleme, sindicatele din învă
țământ s-au întâlnit deja, zi
lele trecute, la București.

* s 
întrunire

Devl(T.S.) - I^ii, de 
la ora 10, la sala mare a 
Prefecturii se va desfă
șura reuniunea liderilor 
și reprezentanților rromi- 
lor din județ. Scopul re
uniunii: prezentarea regu
lamentului de funcționare 
a Grupului de lucru mixt, 
stabilirea și aprobarea 
componenței grupului.

Bărbații sunt plătiți mai bine
biferența dintre salartfe angajaților de sex masculin și ale celor 

de sex feminin, s-a redus, în România, în perioada 1994-2003, 

cu 3%,. de la 21%, la 18%.
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3%- 24% diferență salariată îi
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Studiul ia in calcul rApi 
vârste cuprinse tatneHțjSl

cel puțin 15 ore pe săptămână. Gata: Cavaritul liber, sursa: Eurostat

Somații și focuri de armă
■ Polițiștii din cadrul 
Postului de Poliție Fe
roviară Petroșani au 
tras focuri de armă.

Petroșani (T.S.) - Astfel ei 
au încercat să oprească două 
persoane care tăiau bucăți de 
cale ferată din liniile deza
fectate ale stației CFR.

Incidentul a avut loc, joi, în 
jurul orei 20:00, în zona stației 
CFR Livezeni, când, în urma 
unei razii, polițiștii au sur
prins două persoane încer
când să fure bucăți de cale

ferată. în momentul în care 
cei doi au observat că patru
la de poliție se apropie au 
luat-o la fugă.

în timpul urmăririi, unul 
dintre agenții de poliție, după 
efectuarea somațiilor legale, a 
folosit armamentul din do
tare, executând trei focuri de 
avertisment în plan vertical 
și două înspre autori.

Cu toate acestea nici unul 
dintre focurile trase de poli
țist nu și-a atins ținta.

Polițiștii au demarat cer
cetările pentru identificarea 
autorilor furtului.

Pilotul german de Formula Unu Ferrari, Michael 
Schumacher, se pregătește pentru a participa ia Grand 
Prix-ul de la Monza (Italia), din 4 septembrie. (Foto: epa)
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• Patru generali libanezi au fost inculpați 
pentru participare la asasinarea lui Rafie Ha
riri. E vorba de fostul comandant pentru se
curitate, fostul director al securității interne, 
fostul comandant al serviciilor militare de 
informații și fostul șef al gărzii prezidențiale.

• Două cadavre ale unor turiști niponi dați 
dipăruți la 8 august, au fost descoperite în 
sudul Afganistanului. Cei doi niponi, profe
sori veniți să-și petreacă vacanța în regiune, 
trecuseră la 8 august frontiera afgano-pakis- 
taneză. ’

Trebuie reluat ritmul reformelor

Erdogan res
pinge presiunile

Ankara (MF) - Premi
erul turc, Recep Tayyip 
Erdogan, a respins pre
siunile exercitate asupra 
țării sale pe tema dosa
rului cipriot înainte de 
deschiderea negocierilor 
de aderare ale Turciei la 
UE, programate pentru 
3 octombrie. „Am făcut 
tot ceea ce ni s-a cerut 
după 17 decembrie 2004, 
dată la care liderii euro
peni au stabilit că nego
cierile de aderare cu 
Ankara vor începe la 3 
octombrie 2005”, a decla
rat Erdogan. Controver
sa în dosarul cipriot a 
luat amploare la sfârși
tul lunii iulie, când Tur
cia a semnat Protocolul 
de la Ankara, prin care 
a inclus noile state 
membre ale UE, inclusiv

Jack Straw
(Foto: EPA)

Jack Straw, 
încrezător
Newport (MF) - Șeful 
diplomației britanice, 
Jack Straw, a decla
rat că este suficient 
de încrezător în ceea 
ce privește deschide
rea negocierilor de 
aderare a Turdei la 
Uniunea Europeană 
la data stabilită, 3 oc- 
tombrie. Straw a pre
cizat că nici unul din
tre colegii săi nu a 
pus îh discuție con
cluziile stabilite anul 
trecut cu ocazia sum- 
mitului european. Șe
fii de stat și de gu
vern din UE au sta
bilit, în decembrie 
2004, că negocierile 
privind aderarea tur
dei vor începe la 3 
octombrie 2005.

A doua zi de doliu
Beslan (MF) - Circa 30 de mame'din Bes

lan au început să postească joLsla un an de 
la înjqeputul luării de ostatici fâ Școala nr. 
1, și Intenționează să facă acest lucru până 
azi. după-amiază, în amintirea copiilor care 
a.u suferit de foame timp de țrei zile, 
relatează AFP.

Copiii luați ostatici de comandoul proce- 
cen și ținuți captivi în Școala nr. 1 din Bes
lan, îp perioada 1-3 septembrie 2004, au fost 
privați de hrană și apă, iar calvarul lor a 
durat mai mult, de 52 de ore.

Femeile din Beslan, îmbrăcate în negru 
în semn de doliu, și-au petrecut noaptea 
de joi spre vineri în sala de sport a școlii, 
iar, zece dintre ele se mai aflau lângă rui
nele clădirii, ieri dimineață, în timp ce alte
le se duseseră la cimitir.

O delegație a Comitetului mamelor din 
Beslan a plecat din Osetia de Nord, ieri 
dimineață, la bordul unui avion cu destina
ția Moscova, urmând să fie primită de pre
ședintele Vladimir Putin.

Contrar primelor informații, presa nu va 
fi primită la această întrevedere.

Femeile din Beslan, la cimitir, în a doua zi de 
doliu (Foto: EPA)
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este auditat de 
Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

■ Comisarul Olli Rehn a 
cerut României și Bulga
riei să reia ritmul alert al 
reformelor.

Newport (MF) - Comisarul 
european pentru Extindere, 
Olli Rehn, a cerut României 
și Bulgariei, în conferința de 
presă din finalul primei zile 
a reuniunii informale de la 
Newport, să reia ritmul alert 
al reformelor pentru a avea, 
la sfârșitul anului 2006, o 
„foaie de parcurs curată”.

El a explicat că înainte de 
perioada de instabilitate poli

tică ce s-a instalat în ambele 
țări, acestea se aflau pe un 
trend foarte bun și a cerut 
autorităților de la București 
și Sofia să revină la fel de 
ferm ca până acum la realiza
rea angajamentelor asumate 
în vederea aderării la 1 ianua
rie 2007.

Totuși, subiectul integrării 
României și Bulgariei nu a 
fost o temă predilectă a sum- 
mit-ului informai al miniștri
lor de Externe UE din Marea 
Britanie. în fapt, Jack Straw, 
șeful diplomației britanice și 
reprezentantul președinției 
semestriale a Uniunii, a subli

niat că organizația dorește ca 
Bucureștiul și Sofia să se ală
ture membrilor deplini la mo
mentul convenit.

Pe de altă parte, surse di
plomatice au spus că, în le
gătură cu România și Bulga
ria, oficialii europeni vor aș
tepta să vadă ce se întâmplă 
după raportul din primăvară, 
pentru orice decizie cu privi
re la clauzele de salvgardare.
Ungaria ne vrea

Ungaria a anunțat, în ca
drul reuniunii informale a 
miniștrilor Afacerilor Externe 
din statele UE, că intenționea

ză să ratifice Tratatul de Ade
rare al României și Bulgariei 
la sfârșitul lunii septembrie 
sau începutul lunii octombrie, 
a anunțat ministrul român de 
Externe.

Mihai-Răzvan Ungureanu, 
care a participat la acest eve- * 
niment, la fel ca și omologul4 
său bulgar, Ivailo Kalfin, a 
adăugat că inițiativa ungară 
a fost îmbrățiiî^tJb^Se alte 
țări, precum Si Sfoiâ SOBrecia, 
în timp ce Marea BrnSlnie a 
precizat că va-începe foarte 
repede procedurile parlamen
tare pentru ratificarea Trata
tului.

Atta fusese 
identificat

Washington (MF) - O an
chetă a Departamentului ame
rican al Apărării a descoperit 
alte trei persoane care confir
mă existența unui raport care 
îl identifică pe Mohamed At
ta, cu un an înaintea comite
rii atentatelor de la 11 sep
tembrie, în SUA, au anunțat 
oficiali de la Pentagon, rela
tează AFP.

Oficialii susțin că ancheta
torii au analizat mii de docu
mente și fișiere electronice 
ale unității secrete antitero- 
rism, dar nu au găsit nici un 
raport referitor la Mohamed 
Atta, care a comandat atenta
tele de la 11 septembrie, din 
Statele Unite.

Membrii unității denumite 
Able Danger susțin că docu
mentele au fost distruse în ba
za prevederii care limitează 
intervenția militară în viața 
civililor americani.

i.jii ■'/ r

■într-o înregistrare 
video, rețeaua teroristă 
al-Qaida a revendicat 
atentatele de la Londra.

Dubai (MF) - Numărul doi 
în ierarhia al-Qaida, Ayman 
al-Zawahiri, a amenințat țări
le occidentale cu noi atacuri, 
într-o casetă video difuzată joi 
seara de postul de televiziune 
Al-Jazeera.

„Teritoriile și interesele ță
rilor care iau parte la agresi
uni în Palestina, Irak și Afga
nistan sunt ținte pentru noi”, 
declară al-Zawahiri, califi
când atentatele de la Londra 
drept o palmă dată politicii 
premierului britanic, Tony 
Blair.

înregistrarea prezintă, de a- 
semenea, într-o altă secvență, 
mărturia lui Mohammed Sid- 
diq Khan, un britanic de ori
gine pakistaneză în vârstă de 
30 ani, unul dintre autorii a-

3IIHDOIIC Sute de irakieni au purtat ieri sicrie goale, In cadrul unei înmormântări 
simbolice, pentru victimele ousculaaei de pe podul din Bagdad. în 31 august, peste 800 
de pelerini șiiți au murit căzând de pe pod, în urma zvonurilor că printre ei s-ar afia 
teroriști kamikaze. , (Foiq:epa)

amenință cu noi atacuri
tentatelor comise la 7 iulie, la 
Londra, care s-au soldat cu 
moartea a 55 de persoane și 
rănirea altor 700.

„Răspundem tuturor celor 
care au luat parte la agresiu- 
ni|3n Irak, Afganistan și Pa

lestina”, continuă al-Zawahiri. 
„Așa cum ei au făcut să 

curgă râuri de sânge în țările 
noastre, vom declanșa vulcani 
de violență în țările lor”, ada
ugă adjunctul lui Osama ben 
Laden.

Nr. 1 și nr. 2 din ierarhia al-Qaida, Osama ben Laden și Ayman 
al-Zawahiri (Foto: arhivă)

Greva foamei la Guantanamo
Washington (MF) - Cel pu

țin 210 deținuți de la Guan
tanamo sunt în greva foamei 
de trei săptămâni, a afirmat 
joi Centrul pentru Drepturi 
Constituționale (CCR), ai că
rui avocați reprezintă câteva 
zeci dintre prizonieri, trans
mite AFP.

Autoritățile militare de la 
baza Guantanamo afirmă, la 
rândul lor, că numărul deți- 
nuților aflați în greva foamei 
era, joi, de 76.

„Numărul lor se modifică 
în fiecare zi”, susține un pur

tător de cuvânt militar, care 
a refuzat să indice momentul 
când majoritatea greviștilor 
au început să refuze să se ali
menteze. „Sunt tratați cât se 
poate de bine”, a adăugat a- 
cesta, fără a face alte preci
zări.

Autoritățile militare ameri
cane au recunoscut, la sfârși
tul lunii iulie, că 50 de deți
nuți fac greva foamei pentru 
a protesta față de condițiile de 
detenție. în prezent, numărul 
deținuților de la baza Guan
tanamo este 505.
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Evaluați
București (MF) - Pre

ședintele executiv al PD, 
Adriean Videanu, și se
cretarul general Vasile 
Blaga au avut, ieri, o 
primă întâlnire cu 25 de 
secretari de stat și pre
ședinți de agenții națio
nale, care au fost numiți 
în Executiv la propune
rea Partidului Demo
crat, informează un co
municat al PD.

Conform comunicatu
lui, alți zece secretari de 
stat și șefi de agenții 
urmează să fie convocați 
la o altă întrunire, deoa
rece nu au putut fi pre- 
zenți la întâlnirea de 
ieri.

Conducerea PD a pri
mit de la reprezentanții 
săi rapoarte asupra acti
vității de la preluarea 
mandatului, se mai ara
tă în comunicat.

Atacuri la moschei sunnite
Basra (MF) - Două mos

chei sunnite din orașul Zu- 
bair (sudul Irakului) au 
fost atacate, ieri dimineața, 
de doi bărbați înarmați, ca
re au ucis o persoană și au 
rănit alte patru, a afirmat 
un reprezentant al Partidu
lui Islamic irakian, forma
țiune sunnită.

„Moscheea Mizaal Pasha 
a fost atacată prima și s-au 
înregistrat trei răniți. Băr
bați înarmați, aflați la bor

dul unei camionete albe, au 
deschis apoi focul asupra 
moscheii Rashidia, ucigând 
o persoană și rănind alta”, 
a declarat purtătorul de 
cuvânt al principalei for
mațiuni sunnite irakiene, 
Alaa al-Sabah.

Victimele au fost trans
portate la spitalul din-Bas- 
ra, capitala meridională a 
Irakului, Situată la 20 kilo
metri de Zubair, a afirmat 
el.
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• Se scumpește vinul! Grindina, ploile și 
furtunile au cauzat pierderi importante (de 
peste 50 la sută din potențialul național) viti
cultorilor autohtoni. In acest context, o 
scumpire a vinului este inevitabilă. Potrivit lui 
Constantin Deleanu, membru în consiliul 
director al PNW, vinul destinat consumului 
intern se va scumpi cu cel puțin 10%. (T.S.)

Tiberiu Stroia
tibcrXLStr0UolnfOfXimedia.ro

Cântec, joc și 
voie bună

După ce l-au urmărit pe Băsescu dansând 

de mama focului, fără nici o teamă că șuvița 
îi va dezvălui bunătate de chelie, PSD-ul a 
înțeles că e timpul să ne arate că și ei sunt 
oameni din popor. Astfel, am avut ocazia să-l 
admirăm pe cercetatul de PNA, Dan loan 
Popescu, jucând tenis de masă și explicându- 
ne, printre două efecte și o lovitură de rever, 
cum s-a îmbogățit din greșeală.

Dar, pentru că asta nu a fost destul, ieri am 
fost martorii unui alt eveniment. Cu surle și 
trâmbițe, în prezența Bunicuței, PSD-ul a 
inaugurat o sală de distracție dotată cu insta
lație karaoke. Un loc în care PSD-iștii pot să- 
și cânte, la propriu, dorul de a reveni la 
guvernare. „Botezul" instalației l-a făcut 
purtătorul de cuvânt al tinerilor PSD-iști care, 
fără a dezvălui cui îi este destinată melodia, a 
gângurit pe englezește piesa lui Elvis „lubește- 
mă tandru".

A
In acest context, așteptăm cu încredere un 

megaconcert dedicat poporului, în Care să-l 
ascultăm pe Iliescu cântând „Din bucata mea 
de pâine", pe Năstase dând glas melodiei 
„Aroganța mi-a distrus speranța", iar pe bine 
cunoscutul Victor Hrebenciuc fredonând de 
zor melodia „Unde sunt șpăgile de altă 
dată?".

Succes al Acvilei Regale
Deva (S.B.) - La faza regională a Concur

sului Național „împreună pentru natură”, 
inițiat de Asociația Ecosophia, TVR2 și Re
gia Națională a Pădurilor (RNP), au fost in
vitate în acest an echipe de copii care să re
prezinte parcurile naționale și naturale din 
Ardeal, administrate de RNP. Echipa județu
lui nostru, formată din 22 de copii, și-a ales 
numele „Acvila Regală”, după pasărea - sim
bol a Parcului Național Retezat. întrecerea 
a avut loc în Parcul Natural Apuseni, aproa
pe de lacul Fântânele, în zona Belișului. Par- 
ticipanții au fost selectați de la Școlile Ge
nerale Sălașu de Sus și Râu de Mori - pen
tru Retezat și de la Școala „AureL Vlad” din 
Orăștie - pentru Parcul Natural Grădiștea 
Muncelului - Cioclovina. în urma probelor; 
de concurs juriul a deliberat și a decretat: 
echipa „Acvila Regală” merită locul întâi. 
Copiii de la echipa „Eco-Dacii” din Orăștie 
au fost vedetele focului de tabără. Faza pe 
țară a acestui concurs va avea loc la Parcul 
Natural Vânători Neamț, în Bucovina.

Depozite 
ecologice
■ în județul Hune
doara trebuie realizate 
două depozite ecologi
ce până în anul 2006.

Daniel I. Iancu _________
daniel.iancu@infonnmeclia.ro

Deva - Consiliul Local Deva 
a aprobat o nouă hotărâre pri
vind o soluție financiară „pen
tru realizarea depozitului eco
logic de deșeuri prin partene- 
riat public-privat”. Până la ora 
actuală, în județ nu există nici 
un asemenea depozit, iar po
trivit Angajamentului luat de 
autoritățile județene în proce
sul de negociere la Capitolul 
Mediu, până la sfârșitul lui 
2006 trebuie realizate două de
pozite ecologice zonale, respec
tiv Depozitul Nord care să de
servească toate localitățile pâ
nă la Hațeg, și Depozitul Sud

pentru celelalte localități ale 
județului. Dintre cele două so
luții propuse (parteneriat pu
blic-privat sau accesarea Fon
dului de Coeziune), CL Deva a 
ales, la propunerea primaru
lui Mircia Muntean, soluția 
parteneriatului. Printre mo
tive se numără faptul că par
ticiparea autorităților locale 
cu fonduri la realizarea inves
tiției este redusă. Mai mult, 
termenul de finalizare a depo
zitelor ecologice este 2007, de
oarece după aderarea Româ
niei la Uniunea Europeană 
costul unor asemenea inves
tiții va crește considerabil. La 
baza alegerii făcute de Consi
liul Local stă și faptul că pen
tru accesarea Fondului de Co
eziune Primăria ar trebui să 
participe cu o cofînanțare de 
15 % din valoarea proiectului, 
iar termenele de realizare s-ar 
prelungi până în 2009/2010.

LUNI
Săracii județului pot 

să doarmă liniștiți. 
Bineînțeles, atât cât le 
permite chiorăitul ma
țelor. Există o comisie 
care se ocupă de proble
ma lor. Numită, sufici
ent de pompos, Comisia 
Județeană Anti-Sărăcie 
și Promovarea Incluzi
unii Sociale, ea luptă, 
încă din 2002, pentru a 
stârpi orice urmă de să
răcie din județ. Și, deși 
cei 50 de angajați n-au 
avut de trei ani nici o 
activitate, cred că asta 
se datorează faptului că 
nu au căzut încă de 
acord unde să ampla
seze crematoriile.

MARȚI
în graba campaniei e- 

lectorale de anul trecut 
și cu ochii la tăiatul 
primprejur al panglicii 
care dezvăluia statuia 
dedicată gimnastelor de 
bronz, nimeni nu a ob
servat că exercițiul cu 
pricina este greșit. Și că 
gimnasta de bronz ar 
trebui să fie Copperfield 
pentru a executa numă
rul imortalizat de artist. 
Și totuși, e bine că nea 
sculptorul s-a oprit aco
lo cu reprezentația. Nu 
de alta, dar dacă mai 
continua cu o mișcare, 
trebuia să reprezinte o 
gimnastă de bronz gră
madă pe podea.

III SiBDlAHIDKlU gospodinele sunt interesate de 
legume $i fmete, pentru a-gî nregăti conservele. Mură
turile, bulionul și gjmâ^ vor costa mai mult în această 
toamnă, din cauza dezastrelor provocate de ploile toren
țiale și inundații, (Fote: Tralan Mânu)

MIERCURI
Nici ouăle nu mai 

sunt ce-au fost. De dra
gul Europei, pe coaja a- 
cestora vor fi inscrip
ționate adevărate tele- 
novele.

Fiecare hunedorean 
va afla, de pe oul cum
părat, cine e găina, cât 
e de greu oul, dacă â 
fost bagaboantă sau e 
fată de casă crescută-n 
hale și ce-a mâncat în 
ultimele trei luni. Ur
mează ca în calupurile 
de brânză să găsim ră
vașe care să ne explice 
pe unde a umblat Mio
rița timp de un an. Și 
câte căcăreze a scăpat 
în lapte.

Dă-mi și mie bani Un număr... imposibil Ouăle vor fi „botezate

In județ
0N 7 Vețel - Ilia - Burjuc - Zam; DN 7 Simeria - Simeria Veche

In Deva aparatele radar vor tl amplasate pe Str. Mihai Eminescu - Str. 

Horea - B-dul 22 Decembrie

LIBRĂRIILE

ti rafoam mi cum Ac 50,00 Id BON fi

Al posibilitatea tic a participa cu mal multe cupoane In funcție <te valoare. 
Do exemplu el cumpAret de 50.00 M « 1 cupon. 100,00 lei * 2 cupoane famd.

JOI
Dacă la București pa

tronul barului Golden 
Blitz primește contracte 
pentru asfaltarea auto
străzilor, după ce preșe
dintele Băsescu bea pe- 
acolo un șpriț, la noi în 
județ a intrat pe filieră 
firma lui Sever Mure- 
șan. Ăla anchetat prin 
Franța pentru nu știu 
ce contracte dubioase. 
E adevărat că în apăra
rea lui a sărit Petru 
Mărgineau .vicepreșe
dintele CJ Hunedoara. 
Acuma, la câte contrac
te de genul ăsta se re
alizează în județul nos
tru, nu mai are impor
tanță încă unul.

VINERI
După decesul în 

masă al câinilor comu
nitari cu viză de flotant 
în municipiul Deva, a 
început exterminarea 
acestora și din muni
cipiul Brad. Singura 
diferență este metoda 
de exterminare aleasă. 
Astfel, dacă la Deva s- 
a folosit otrava, la Brad 
s-a ales o metodă mai 
modernă. împușcarea 
în plină stradă.

Interesant ar fi de 
știut ce metode vor fo
losi cei din municipiul 
Hunedoara. Au mai ră
mas scaunul electric, 
spânzurătoarea sau de
capitarea.

Apărătorul lui Mureșan Și câinii se împușcă...

Caută șl decupează cele 6 piese puzzle apărute în Cuvântul Liber în 
perioada 29 august - 3 septembrie.
Lipește piesele puzzle pe o coală de hârtie, indi
când numele, adresa și numărul de telefon.
Trimite plicul prin poștă la O.P. 1 C.P. 3 Deva, Jf-p' 
depune-l în cutiile speciale Cuvântul Liber sau la FT# ’ 
sediul redacției din Deva, str. 22 Decembrie nr.
37 A până în data de 7 septembrie (data ,
poștei)
Participă și tul Instalarea este inclusă îh premiu. 
Regulament /X l
Pot participa doar persoanele care locuiesc în \r'~\J
apartament cu maximum două camere, și cu j ' 
ferestre normale, dacă nu au opțiunea să 
plătească diferența sau să folosească doar ce li s-a oferit. 
Extragerea va avea loc Ia sediul redacției în data de 9 septembrie. 
Numele câștigătorului va fi publicat în paginile ziarului 
din data de 12 septembrie.

JURNAL
iei «oo«irocr» • a

RECLAMA CON

tibcrXLStr0UolnfOfXimedia.ro
mailto:daniel.iancu@infonnmeclia.ro


sâmbătă, 3 septembrie 2005

TVR 1 H PRO TV J ANTENA 1 ACASĂ

730 Ceasul deșteptător 
Emisiune interactivă de J 

divertisment și 
ir rmați

820 Teleshopping 

830 Desene animate: 
Chtiul Disney

920 Mic, da* voinic 
950 Ora poveștilor 

1045 Primele zile •
11:15 Desene

©animate 
1145 Agenda Festivalului și 

Concursului Interna
tional George Enesai 

1230 Marcă
înregistrată (r) 

1250 Orizont 2007 
1345 Jurnalul TVR. Meteo.

Sport
1430 Formula 1: Calificări: 

Marele premiu al Italiei 
1500 Ochiul magic 
1530 Cultura eco 
1600 Burlacii 
16:55 Oameni de 

presă (r)
1730 Spectacolul lumii (r) 
1800 Teienddopedia 
1900 Jurnalul TVR Meteo

Sport

20:10 fotbal: Studio 

2100 Fotbal: România -
Cehia. Meci din prelimi
nariile Campionatului 
Mondial 2006

2330 Jurnalul TVR Meteo

Sport
2345 Agenda Festivalului 

și Concursului 
International George 

Enescu
030 Hai să vorbim... cu 

Dana
030 Calea armelor (thriller, 
a Statele Unite ale

Americii, 2000) Cu: 
James Can, Benicio Del 
Toro, Juliette Lewis, 
Taye Diggs. Regia 
Christopher McQuarrie. 
Parker ți Longbaugh, j 

do răufăcători, descop
eră un mod neobișnuit ! 

de a se îmbogăți. Ei o ' 
răpesc pe Robin, o 

mamă-surogat.
225 Jurnalul TVR.

Meteo.
Sport (r)

730 Deturnarea (r) 
830Tazmania Episodul 12 
930 Baby Looney Tunes 
930 Toonsyivania (da.) 

1030 Jack, agent secret
□ Cu: Bruce Campbell, 

Angela Marie Dotchin, 
Stuart Devenie, Stephen 

Papps
1030 Cleopatra 2525 

1130 Icstrfrn tivi (r) 
1230 Promoter 
1230 Magazin UCL prima 

ediție
12:50 Știrile ProTv
1330 Iubire th lumina reflec-

□ toanelor Cu: Teri Polo, 
David Sutcliffe, Rhea 

Seehom, Danny Com- 
den

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

Carl Anthony Payne 
1430 f O fetită misterioasă 

13 (dramă, SUA 2002). Cu: 
Sheryl Lee

1630 Duelul (România, 1981) 
H Cu: Ion Besoiu

18:55 Știrile Sportive 

1930 Știrile PRO TV Sport 
Vremea

20*30 Alibi perfect (thriller, 

USUA, 1995) Cu: Teri 
Garr, Hector Elizondo, 
Alex McArthur, Lydie 

Denier. Melanie Bauers 
este o femeie împlinită 

din toate punctele de 

Vedere: are un soț pe 
care-l iubește, doi copii 
minunați și are o 
situație financiară foarte 

bună.
2230 Polițist cibernetic III 

Q (acțiune. Statele Unite 

ale Americii, 1995). Cu: 
Bryan Genesse, Frank 
Zagarino, lan Roberts, 
Jennifer Miller, Michael 
Brenner. Max și Saint 
Ooi agenți federali de la 
Serviciile Secrete, sunt 
trimiși de șeful lor Intr-o 

acțiune de retină 
030 Attri perfect (thriller,
P Statele Unite ale 

Americii, 1995, r)
230 Polițist dbemetic III 

0 (acțiune, Statele Unite 
ale Americii, 1994, r)

730 Gillette World Sport 
830 Jim Button 
930 Prinfesa Sissi (d.a.) 

1030 Casa de piatră 
' 1030 Roata de rezervă 

1130 Nava spațială
0 Odyssey Cu: Peter 

• Weller, Sebastian 
Roche, Christopher 
Gorham, Leslie Silva, 
Tamara Craig Thomas. 

1230 îngerul păzitor 

1330 Știri 
13:1 5 Povestea lui Jade

Ol (aventură fantastică, 
SUA., 2001) Cu: 
Matthew Modine, Mia 
Sara, Daryl Hannah, Jon 
Voight Richard Atten
borough, Bill Baretta. 
De data aceasta, nu 
este o poveste! Demult 
Jack și vrejul de fasole a 
fost o poveste, dar pen
tru Jonathan William 

Von Hapsburg 
15:00 Pețitoarea (dragoste,
«India, 2003) 

1820 Săptămâna financiară 

18:50 Sport 
19:00 Observator Sport

20*30 Țintă perfectă

Q /acțiune, SUA, 1997). 
Cu: Daniel Bernhardt, 
Julieta Rosen, Jim Piri. 
Un fost soldat devenit 
mercenar se oferă să-și 
ajute un fost asociat 
însărcinat cu protecția 
unui dictator sud-ameri- 

can.
2230 Lege și ordine: Brigada

□ specială 
2330 Simon Sez (acțiune,

13 Statele Unite ale 

Americii, 1999) Cu: 
Dennis Rodman, Dane 
Cook, John Pinette, 
Ricky Ham's. Nick a 

petrecut ceva vreme în 
slujbe mărunte pe la 
CIA, iar faptul că a picat 
examenul pentru a 

deveni agent nu l-a 
făcut să-și schimbe pre
ocupările. Acum, ceva 
mai gras și la fel de

- năuc, el încerca să fie 

detectiv particular 
130 Cocurs interactiv

630 Mântuire .comedie,
13 SUA 2001). Cu: Julie 

Condra, Pat Hingle, Leo 

Rossi, Jay Underwood, 
Wes Studi, Tony Longo. 
Regia: Robert Vernon 

7:35 Cum scăpăm de Coana 

q Mare? (comedie, SUA, 
2004). Cu: Tom Hanks, 
Irma P. Hall, Marion 

Wayans, J.K. Simmons, 
Ryan Hurst. Regia: Joel 
Coen, Ethan Coen

9:15 Pe platourile de fil
mare. Episodul 35

945 Casa bântuită (come-
a die, SUA, 2003). Cu: 

Eddie Murphy, Terence 
Stamp, Nathaniel Park
er, Marsha Thomason 

11:15 Hansel și Grelei (fan
ta tastic, SUA 2002). Cu: 

Jacob Smith
1245 Hope Springs (comedie, 

(3 Mare Britanie, 2003). 
14:15 Vedere de ansamblu

H (dramă, SUA 2003) 
1635 Sub soarele Toscanei

H (comedie, SUA, 2003) 
1830 Siguranța națională

jg (comedie, SUA, 2003).

19*25 Vinerea trăsnită (come-

Qdie, SUA 2003). Cu: 
Jamie Lee Curtis, Lind
say Lohan, Harold 

Gould, Mark Harmon,- 
Chad Michael Murray, 
Stephen Tobolowski. 
Regia: Mark Waters 

2130 Scary Movie 3 (come-
13 die, Statele Unite ale 

Americii, 2003). Cu: 
Pamela Anderson, Char
lie Sheen, Jenny McCar
thy, Marny Eng, Simon 
Rex, Jianna Ballard. 
Regia: David Zucker 

2225 Cum scăpăm de Coana 
gMare? (comedie, Statele 

Unite ale Americii, 
2004). Cu: Tom Hanks, 
Irma P. Hall, Marlon 

Wayans, J.K. Simmons, 
Ryan Hurst. Regia: Joel 
Coen, Ethan Coen

035 Pe cont propriu
i 3 (acțiune, Statele Unite 

ale Americii, 2003). Cu: 
Vin Diesel, Alice Amter, 
Jim Boeke

04:15 Lumea de aproape (r) 
0445 Pasiuni (s, r) 0530 Expres 

TV 06:00 Sabrina (s, r) 06:30 
Jurnalul TVR (r) 0730 Pescar 
hoinar (r) 0730 Top sport. Cul
turism și Fitness 08:00 Tele
shopping 0830 Euro-Dispecer 
08:35 Universul cunoașterii 
09:00 Enigme în Carpați (r) 
09:30 Arca lui Noe 10:00 
Natură și aventură 1030 Oala 
sub presiune 12:00 Televiziu
nea, dragostea mea 13:00 
Agenția de plasare 1430 Aven
turi secrete (s) 1430 Fascinația 
modei 1530 Centrul de frumu
sețe (s) 1645 TVR 2 ■ Recrează 

lumea ta! 1730 Fotbal: Româ
nia - Cehia. Meci al echipelor 

reprezentative de tineret 1930 
Eu și Europa 2030 Dragul de 

Raymond (s) 2030 Miracole (s) 
2130 Jurnalul TVR 2230 Angel 
Falls (s) 2330 Fotbal: Armenia 
- Olanda. Meci din Prelimina
riile CM Germania ■ 2006 0045 

Nemuritoarea (s) 0135 Muzica 

la maxim

13:15 Surorile (s, r) 14:00 

Flăcări și petrol (acțiune, SUA 
1968, r) 1630 Cheers (s) 1730 

Splendoare în iarbă (dramă, 
SUA, 1961). Fragilitatea unei 
adolescente a anilor '20 care, 
deși profund îndrăgostită, nu 
cedează dorințelor carnale ale 

iubitului ei 1930 Telefonul de 
la miezul nopții (s) 2030 Acci
dent (România, 1976) 22:15 

Profiler 23:15 Clanul Soprano 
(s) 00:15 Cheers (s, r)

1440 PoliTour (magazin) 15:10 

Secolul nostru (documentar, 
Ungaria) 1540 Emirate în Nige
ria de nord 1630 Apa, Vântul 
și Manitou (Canada) 1720 
Complexe (SUA 19:10 Cinecit- 
ta 20 2030 Luxor-show 2030 
Jurnal, sport, meteo 2135 Loto 
21:15 Jack și Bobby (SUA) 
2235 Acei băieți minunați Bak
er (dramă romantică, SUA, 
1989). Cu: Jeff Bridges, Beau 

Bridges, Michelle Pfeiffer, Jen
nifer Tilly, Xander Berkeley 

23:55 Știrile serii

10:00 Desene animate 1030 
Sport, dietă ți o vedetă 1130 
Motor 11:30 Viteză maximă 
1230 Bram și Alice (s) 1230 
Ce vor fetele? (r) Cu Andreea 

Raicu 1430 Suferința unui tată 
(dramă, SUA, 2000) 15:50 
Obsesia perfecțiunii (dramă, 
SUA 2003) 1730 Viață de 

vedetă (d) 1830 Focus 1930 
Dosarele. FBI 2030 Guinness - 
Lumea recordurilor 2130 Poliția 

în acțiune 2230 Jade - Jocuri 
periculoase (thriller, SUA, 
1995). 00:00 Păcate trupești 
(dramă romantică, SUA 2001) 
0230 Focus (r) 0330 Guinness 

- Lumea recordurilor (r)

05:00 îndoiala (s) 05:45 

Poveștiri adevărate (r) 06:15 
Luna (s, r) 08:15 Culoarea 

păcatului (s, r) 09:15 Uzurpa- 
toarea (s) 11:15 Anita (s, r) 
13:15 Valentina, grăsuța mea 
frumoasă. Cu: Natalia Streig- 
nard, Juan Pablo Raba, Hilda 
Abrahamz, Flavio Caballero (s) 
14:15 Fetele Gilmore (s) 1530 

Sărmana Măria (s) 1730 
Poveștiri adevărate 1835 Vre
mea de acasă 18:10 Inocență 
furată (s) 1930 Pariul iubirii (s) 
2030 Confesiuni cu Viviana 
Gibelli 2130 Culoarea păcatu
lui (s) 22:00 Anita (s) 0030 

Fetele Gilmore (s, reluare)

16:00 Realitatea de la 16:00 

16:40 No comment 16:45 Fil
iere 17:00 Realitatea de la 

17:00 17:15 Omul și cartea 
18:00 Realitatea de la 18:00 
1830 No comment 1845 Fil
iere 19:00 Realitatea de la 
19:00 1940 Realitatea Media 
(talk show, r) 2030 Realitatea . 
de la 20:00 20:15 O tură 
aventură (r) 2130 Realitatea de 
la 21:00 cu Sanda Nicola 2230 
Realitatea de la 22:00 22:15 

Parfum de glorie 2330 Reali
tatea de la 23:00 cu Sanda 
Nicola 23:15 Un m3 de cultură 

0030 Realitatea de la 00:00 cu 

Sanda Nicola

0530 May and June (r) 0630 
Detectivi în paradis (s) 07:00 
Teleshopping 0745 Programul 
de știri N2410:00 Martin Mys
tery 1030 Insula copiilor. Cu 

Eugen Cristea 1130 Raven (s) 
12:00 Peripeții de vacanță (s) 
1330 Doctoral Haywood (SUA 
1968) 1530 Soarele roșu (aven
tură, Franța-ltalia, 1971) 1730 
Sare și piper cu Stela și Arșinel 
1830 24 de Ore National TV 
19:10 Sport National TV 1945 
Țara Iu1 Papură Vouă 2030 O 
altă viață (thriller, coproducție, 
2001) 22:00 Obsesia roșie 

(thriller, SUA 2000). 0030 Erot
ic (r) 0130 0 attă viață (thriller, 
coproducție, 2001, r)

07:00 Matineu TV2 11:25 
Lumea sălbatică (documentar 

despre natură, Anglia) 12:25 
Sfatul casei 12:50 TotalCar 

(magazin) 1325 Trăiește-ți via
ța încă o dată! (SUA) 1420 Pa
cific Palisades (SUA 1525 Ka

ren Sisco (SUA 16125 Vrăjitoa
re fermecătoare (SUA) 17:25 
Stargate (SUA 1825 Comisarul 
Rex (Austria) 1930 Știri, meteo 
20:00 Magellan. Călătorie 

științifică în jurai Pământului 
2030 Activity show, cu Szulăk 

Andrea 21:10 Insula naufra- 
giaților 00:45 Dorință de 

răzbunare 5 (acțiune, SUA 
1994). Cu: Charles Bronson

1230 Fan X 13:15 Fashion (r) 
1345 Highlife (reluare) 14:30 

Pasul Fortunei (reluare) 1630 

Buzduganul cu trei peceți 
(România, 1978, r). Prima parte 

18:00 Briefing. Știrile săptă
mânii cu Adriana Mutant 1930 
Știri 19:15 Vizuina leului (s) 
2030 Buzduganul cu trei peceți 
(România, 1978). Partea a doua 

2230 Senatorul melcilor (come
die, România, 1995). 0 vizită 

a unui senator în teritoriu 

atrage după sine un vârtej de 
evenimente, comice, tragice, 
grotești, în care sunt antrenați, 
deopotrivă, gazdele și distinsul 
oaspete 00:00 Știri (r) 00:15 

Finlanda (d)

HALLMARK
12:15 Lupta pentru viață (dra
mă, SUA, 1997) 14:00 Provi
dence (s) 1445 1001 de nopți 
(aventură fantastică, SUA, 
2000). Prima parte 1630 în

toarcere în grădina secretă 
(S.F.,coproducție, 2000) 18:15 

Promisiuni deșarte (dramă, 
SUA 1993) 2030 Providence 
(s, r) 2130 Replica: Cutremur 
la New York (dramă, SUA, 
1999). Prima parte 2245 Lege 
și ordine: Intenții criminale 

2345 Taggart: Sosia (polițist, 
Anglia, 1987) 0145 Premoniția 

(acțiune, SUA, 1999) 03:15 

Lege și ordine: Intenții criminale 
(serial, reluare)

EUROSPORT
0430 Tenis: Openul american, 
la Flushing Meadows, New, 
York, SUA. Ziua a cincea (live)! 
0830 Tenis: Openul american? 

la Flushing Meadows, Newt 
York, SUA. Ziua a cincea. (re-’ 
luare) 09*30 Volei pe plajă: Cir
cuitul Mondial, în Grecia. 
Turneul masculin 1030 Cano
taj: Campionatele Mondiale, în 

Japonia 11:30 Tenis: Openul 
american, la Flushing Mead
ows, New York, Statele Unite 

ale Americii. Ziua a cincea (r) 
16:00 Ciclism: Turul Spaniei. 
Etapa a opta (live) 18:15 Tenis: 
Openul american, la Flushing 

Meadows, New York, SUA. 
Ziua a șasea (live)

TV SPORT
0900 Fotbal Chelsea Tv: Wigari
- Chelsea 1045 Teleshopping 
1130 Fotbal Divizia B: Răpii 
2 București - Inter GaZ 
București (transmisiune directă) 
1330 Box profesionist: Legea 
pumnului 1530 Fotbal Divizia 

B: Astra Ploiești - Univiversi- 

tatea Craiova 1730 Fotbal Pre
liminarii CM 2006: Țara Galilor
- Anglia (transmisiune directă) 
1930 Rugby Tri Nations 2005: 
Noua Zeelandă - Australia 
2130 Jocuri de Vacanță 2330 
TV Sport Special. Naționala 
00:00 Fotbal Preliminarii CM 

2006: Paraguay - Argentina 
(transmisiune directă)

1 PRIMA TV ACASĂ calitatea
730 Universul c ințe
830 Desene animate Clubul 
EJ Disney

920 Cutia fantastică 
9:50 Profesioniștii (r) 

10*50 Agenda Festivalului și 
Concursului Internațion
al .Georț Enescu* 

1135 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 

1235 Viața satului 
13.30 Dănutz s.r.1. (I) 
1345 Jurnal TVR Sport Meteo 

1430 Dănutz s.r.1.
(II) Cu Dan Bitman. 
.Patronul* Dan Biunan 

alege prin concurs VIP- 
uri pentru a putea vinde 
cele mai bune momente 

artistice!
1455 Formula 1: Marele Pre

miu al Italfei (live) 
1730 Tezaur folcloric 
1830 Jurnal TVR Sport Meteo 

18:50 Tragerile foto 649 și 
Noroc; Omologarea

19E15 Agenda FesttaMui și 

ConaasuU 

htemațional .George 
Enescu*, edția a XVII-a 

(live)
2135 Agenda Festivalului și 

ConaasuU 

htemațional .George 
Enesoi*

2130GawW 100% 
233K anaU TVR Sport

5 Meteo
8:15 Agenda FestivaluU șl 

usuU «tematk 
al .Geora.inesai* (r) 

2320 FsMul Stufstock '05 

Maldna of
130 Buhreortli (comedie, 
H Statele Unite ale 

Americii, 1998) Cu: 
Warren Beatty, Sean 

S Astin, Christine Barans- 

Id. Suntem în 1996, iar 

campania electorală 
pentru președinție e în 
plină desfășurare. 
Președintele In exercițiu, 
Illi Clinton și-a asigurat 
voturile.
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630 Duelul (polițist, Româ- 
Ș-Șnia, 1981, r)

830 Desene animate: Taz- 
B mania

930 Baby Looney Tunes
El (desene animate)

930 Toonsylvania 

1030 Micul uriaș (dramă,
GSUA 1996) 

1230 Parte de carte Realiza
tor Cristian Tabără 

12:50 Știrile PRO TV 

1330 Bucătăria U Radu 
1330 Xena, prințesa
0 războinică 

1430 Zâmbete Intr-o pastilă 

1530 Veterinarei (dramă,
13 SUA 2004) Cu: 

Jonathan Scarfe, Mike 
Farrell, lone Skye. 
Andrew McDonald 
(Jonathan Scarfe) este 

un proaspăt medic vet
erinar, care, din dorința 
de a-și realiza o carieră 
călătorește sute de mile 

și își lasă în urmă casa 
1730 Annie: o aventură
0 regală 

18:55 Știrile sportive 
1930 Ș rile PRO TV Vremea

MklS Masca (comedie, SUA 

.01994)
2J:45 Bune, dar nebune 
2345 Legea marțială

0 (acțiune, SUA 1990) 
Cu: Chad McQueen, 
. ynthia Rothrock, Jeff 

, Wincott, Richard Bran
des. Sean și Billie 
formează o echipă de 
polițiști redutabilă. 
Noua misiune îi duce pe 
irmele unui criminal în 

erie, al cărei semn dis- 
inctiv este o lovitură 
Jnală care face inima să 

se oprească. Cei doi 
.:____ sub acoperire

pentru a se putea 
apropia de afacerile 

ale criminalu
ri, inclusiv trafic de 

droguri.
mXena, prinpKa 
□ războinică (r) 

245 Legea marțială 
(jiactiune. Statele Unite 

. ale Americii, 1990, relu
are)

se oprească, 
vor lucra sul 
nan'------------
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730 Concurs interactiv 

830 Desene animate 
1030 Comedia animalelor 
1130 Povestea lui Jack 

1330 Știri 
13:15 Misiunea casa 
14:15 Povestea lui Jack

(3 (aventuri, SUA, 2001) 
Ultima parte 

16:15 Tatăl miresei 2 (corne
rs die, SUA 1995) Cu: 

Steve Martin, Diane 
Keaton, Martin Short, 
Kimberly Williams. Când 
pentru George Banks 

(tatăl miresei) totul 
părea să intre în nor
mal, iar viața să-și fi 
încetat surprizele, iată-l 
în fața unei noi situații 
neașteptate. Consid- 
erându-se prea tânăr ca 
să fie bunic și prea 

bătrân ca să fie iar tată, 
George se trezește într- 
o nouă situație de criză 

pe care încearcă s-o 
înfrunte in felul lui...

1830 7 zile 

1850 Sport 
1930 Observator Sport

ș

630 Fără răutate (Dramă, 
S SUA 1981) Cu: Paul 

Newman, Sally Field, 
Melinda Dillon, Luther 
Adler, Bob Balaban, 
Barry Primus.

7:55 Vedete la Hollywood: 
Nicole Kidman

820 Kangaroo Jade 

H (Aventuri, SUA, 2003) 
Cu: Jerry O'Connell, 
Anthony Anderson, * 
Christopher Walken, 
Michael Shannon, Estel- 
la Warren.

9:50 Eloise la Plaza (Come- 
rj die, SUA, 2003) 

11:15 Pe platourile de filmare 

0 Episodul 35
11:40 Orient Express (Dramă,

13 România, 2004) 
13:40 Ziua Recunoștinței 

șj (Comedie, SUA 2003) 

Cu: Katie Holmes 
1530 Joey Ep. 20 

1525 Joey Ep. 21 - Joey și 
rjspionatul 

>.*50 Miracolul (Dramă, SUA 

132004) 

1835 Cavalerii Shaolin
H (Acțiune, SUA 2003)

15:
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07:00 Miracole (s, r) 0630 
Euro-Dispecer 0835 Medalion 
folcloric 0930 Ferma 1030 
Pescar hoinar 1030 împreună 

pentru natură 1130 H... ora 
Prichindeilor 1230 Două roți 
1230 Magazin, IT 1330 Aten
ție, se cântă! 1430 Casa mea 
1425 Poftă bună! (d) 15:00 
Secrete regale (d) 1530 Doc
torii (s) 1630 Natură și aven
tură (d) 17:00 Amy (s) 1830 
Farmece (s) 1930 Alexandru 
cel Mare (d) 2030 Atlas 2030 
COOLmea distracției 2130 Jur
nalul TVR Sport Meteo 2230 

Lege și ordine (s) 23:00 Mis
terul familiei von Bulow (dra
mă, SUA 1990) Cu: Glenn Clo
se, Jeremy Irons, Ron Silver, 
Annabella Sciorra Fisher Ste
vens. în urma unei suspidoase 

supradoze de insulină, aristo
crata Sunny von Bulow intră în 

comA Acuzat că a încercat să 
o ucidă, soțul acesteia 0130 

Agenția de plasare (reluare) 
02:00 Casa mea (reluare)

1130 Teleshopping 12:00 

Bram și Alice (s) 1230 Acade
mia mămicilor 1330 Pet Show 
1330 Levintza prezintă 1430 

Vino, mamă să mă vezi! 1530 
Totul pentru tine (r) 1730 The 

Flavours - 3 bucătari 1730 Via
ță de vedetă (d) 1830 Focus. 
Primele știri ale serii! 1930 

Documentar 2030 Guinness - 
Lumea recordurilor 2130 Răz
boinicul din Las Vegas (acțiune, 
coprod., 2002) 23:15 Nașul 
(dramă. Statele Unite ale 
Americii, 1972) Cu: Marlon 

Brando, Al Pacino 0130 

Documentar (r) 0230 Guinness 
- Lumea recordurilor (reluare)

0730 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 meâ frumoasă (s) 
14:15 Fetele Gilmore (s) 15:15 

Muzica de Acasă 15:30 
Sărmana Maria (s) 1730 
Poveștiri adevărate 1835 Vre
mea de Acasă 18:10 Inocență 
furată (s) 2030 Cristina Show 

cu Carlos Vives și Martha Julia 
21:00 Legendele toamnei 
(dramă, SUA, 1994) 23:40 
Concet Kylie Minogue (live în 

Sydney) 00:45 Fetele Gilmore 
(s, r) 0145 Poveștiri adevărate 
(r) 02:15 Legendele toamnei

16:45 No Comment, Filiere 
17:00 Realitatea 17:15 
Deschide România! (r) 18:00 

Realitatea de la 18:00 cu 

Simona Bălănescu 18:30 No 
Comment, Oamenii realității 
1845 Filiere 1930 Realitatea 
de la 19:00 Cu Sanda Nicola 

1940 No Comment, Oamenii 
realității 2030 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 22:15 Parfum de glo
rie Cu Dumitra Graur

PRO CINEMA

NAȚIONAL EUROSPORT

2030 Șase ale, 

0 șapte nopți
(comedie romantică, 
SUA 1998) 

2230 Observator 

2330 Recursul
«apei
Cu Ovidiu loanițoaia 

130 Ape întunecate
S3 (honor, Statele Unite 

ale Americii, 
2004) Cu: Lorenzo 
rimas, Simmone Mack- 

Innon, Jeffrey Gorman, 
Brace Gray. Tesla este 
un centra de cercetare 

proiectat pentru experi
mente geotermale și 
tectonice în cele mai 
adânci și întunecate ape 
din lume. în timp ce Mir 

șl celelalte stații orbitale 
lac experimente în 
spațiu, Tesla se află pe 
fundul mării. Tesla este 

o minunăție a inigineriei 
marine.

X» tentator
(reluare)
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KM» Hidalgo (Acțiune, 

0 Statele Unite ale 

Americii, 2004) Cu: Vig- 
go Mortensen, Zuleikha 

Robinson, Louise Lom
bard, Omar Sharif, 
Adam Alexi-Malle. Fil
mul redă povestea unui 
cowboy și a primului 
armăsar care, deși nu e 

un pur sânge arăbesc, 
participă la cea mai 
dură cursă de cai din 
|ume, pe meleaguri care 
le sunt străine. Cal și 

călăreț trebuie să facă 
față toridului și epuizan- 

* tului dram de 5.000 de 
km prin deșert.

2£I5 Copoi de Hollywood 

raîAcțiune, Statele Unite 

ale Americii, 2003) Cu: 
Josh Hartnett

0:10 Secretul de la Cold 

(p reek Manor (Thriller, 
« Statele Unite ale 

Americii, 2003) Cu: 
Dennis Quaid, Sharon 

’ Stone, Stephen Dorff

£

!

11:55 Teleshopping 12:10 Tele
fonul de la miezul nopții 13:15 

Lumea Pro Cinema 1430 Acci
dent (dramă, România, 1977, 
r) 1630 Verdict Crimă (s) 1730 
Afacerea Hudsucker (comedie, 
coprod., 1994) 1930 Telefonul 
de la miezul nopții (s) 2030 
Micul dejun cu Dick și Dorothy 
2230 Profiler Psihologia crimei 
(s) 23:00 Clanul Soprano (s) 
00:15 Micul dejun cu Dick și 

Dorothy (comedie)

0745 Programul de știri N24 
0930 Teleshopping 1030 

Desene animate 1030 Insula 
copiilor 1130 Agenția de tur
ism 12:00 Autoshow 1230 

Sare și piper cu Stela și Arșinel 
1430 Albumul național 1630 
Terenul de baseball (fantastic, 
SUA, 1989) 18:00 Academia 
Vouă 1945 Țara Iu' Papură 

Vouă 2030 Steaua Nordului 
(aventuri, coprod., 1996) 2230 

Serpico (dramă, coprod., 1973) 
Cu: Al Padno, John Randolph, 
Jack Kehoe, Biff McGuire, Bar
bara Eda-Young, Cornelia 

Sharpe, Tony Roberts. 00:00 
Steaua Nordului (aventuri, 
coprod., 1996, r)

1130 Top Fan X. Videodipuri 
1130 Jet Set 1230 Top Fan X 

13:00 Un nou început 1330 
Emisiune religioasă 1430 Fan 
X(r) 15:00 Briefing (d, r) 1630 

Lumea în 10.000 de minute. Cu 
Simona Vărzaru 17:00 Buz
duganul cu trei peceți (istoric. 
România, 1977, r) 1930 Știrile 
Naționale 19:15 Cascada fer
mecată (s) 2030 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 2345 Știri 0030 Folclor 
de aur în Moldova (d, r) 0145 
Chat TV. SMS-uri

0930 Volei pe plajă: Circuitul 
Mondial, în Grecia Turneul fem
inin, finala 1030 Canotaj: Cam
pionatele Mondiale, în Japonia 

11:00 Curse de mașini: Seria 

GP2, la Monza, Italia Cursa a 
doua (live) 1145 Fotbal: Dru
mul spre Cupa Mondiala din 

Germania 2006 (rezumat) 
1330 Superbike: Campionatul 
Mondial, la Assen, Olanda (live) 
1430 Motocros 1530 Hochei 
pe iarbă 1630 Ciclism: Turul 
Spaniei Etapa a noua (live) 18:15 
Fotbal: Drumul spre CM 2006 
(rezumat), Med din preliminarii, 
Coasta de Fildes - Camerun 
(live) 2130 Tenis: Openul amer
ican, la Flushing Meadows

12:40 Primul... calculator 
maghiar 13:00 Știri, meteo 

1335 Piața centrală 1430 Din
colo de hotare 14:50 Dispăreți 
de-acasă 15:10 Emisiune reli
gioasă evanghelică 15:40 

Hegedus Csaba (portret) 16:10 
Telesport 17:15 Hotel Piaza 
(SUA) 19:10 Cinecitta 21 2030 

Știri, meteo, sport 2025 Doam
na are gărgăuni (comedie, 
Ungaria) 2150 Friderikusz - Lib
ertatea cuvântului 2255 Știrile 

serii 23:05 Telesport 2430 
j ’"Noaptea Sfântului Laurențiu

ș

t
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TV SPORT
07:15 Mecanică distractivă 
(desene animate) 07:45 

Matineu TV2 1130 Pas cu pas 
(comedie, SUA) 1155 Bucătăria 
lui Stahl 1230 Conan (aventuri, 
SUA) 13:20 Knight Rider (SUA) 
14*25 Sliders (SUA) 1525 Noile 
aventuri ale lui Flipper (SUA) 
1625 Vipera zburătoare (SUA) 
1725 Walker (SUA) 1825 
J.A.G. (SUA/Germania) 1930 

Știri 2030 Jurnal 2130 Titanic 
(dramă romantică, SUA, 1997). 
Cu: Leonardo DiCaprio, Kate 
Winslet, Billy Zane, Kathy 

Bates, Frances Fisher 00:50 
Jucătorul (satiră, SUA, 1992). 
Cu: Tim Robbins, Greta Scacdil

1030 Cadavrul din piscină 
(comedie neagră, SUA 2004) 
12:15 Teritoriu interzis: în 
căutarea dr. Livingstone (aven
turi, SUA, 1997) 1430 Provi
dence (s) 1445 O mie și una de 

nopți (I) (aventuri, SUA 2000) 
16:30 Lumina blândă a 
dimineții (dramă, SUA 2000) 
18:15 Cadavrul din piscină 

(comedie neagră, SUA 2004, r) 
20:00 Providence (s) 2130 
Replica: Cutremur la New York 
(II) (dramă, SUA 1999) 2245 

Lege și ordine: Intenții criminale 
(s) 2345 Taggart Apelul morții 
(polițist Marea Britanie, 1986) 
0145 Vremuri grele

0930 Fotbal Manchester TV 
Norwich - Manchester 1130 

Motodclism extrem „Motoare 
Zburătoare* 1130 Rugby Total 

12:00 CEde Baschet Feminin. 
Spania - România 1430 Fot- £>- 
bal Preliminarii CM 2006. Țara w 
Galilor - Anglia 1630 Campi
onatul European de Baschet 
Feminin. România - Serbia & 
Muntenegru (live) 18:00 Ret
rospectiva Săptămânii 18:30 
Știrile TV Sport 1930 Box pro
fesionist .Lorzii Ringului*: 
Muhammad Aii vs. Floyd Pat
terson 2030 Fotbal Preliminarii 
CM 2006. Paraguay - Argenti
na; Brazilia - Chile (live)

//*
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• Final de BAC. Examenul național de 
bacalaureat, sesiunea septembrie 2005, s-a 
încheiat, ieri, cu proba scrisă sau practică, la 
alegere, [a o disciplină din celelalte arii cur- 
riculare. în județul Hunedoara, conform celor 
declarate de insp. Alin Cercea, „în această 
sesiune, la proba pentru limba maternă, nu 
a candidat nici o persoană". (S.B.)

Asociere. Un nou acord de asociere cu CJ 
- S CL Hunedoara a fost adoptat recent de 

către consilierii locali din Deva în vederea 
derulării proiectului ISPA, de modernizare a 
sistemelor de alimentare cu apă și canalizare 
din cele două municipii. Prin această 
hotărâre, CL Deva a aprobat suportarea din 
bugetul local a costurilor neeligibile ale 
proiectului. (D.l.)
i

Bilanț 
inundații

Deva (T.S.) - în urma 
ploilor abundente căzute 
în data de 31 august, pe 
raza județului Hunedoa
ra au fost afectate mai 
multe localități.

Astfel, potrivit unui 
comunicat al Prefectu
rii, în comuna Buceș au 
fost lovite de precipita
țiile abundente localită
țile Grohoțele și După 
Piatră. Au fost afectate 
două gospodării și un 
podeț.

, în comuna Ribița a 
■ _ avut de suferit locali

tatea Crișan, unde patru 
gospodării au fost inun
date și 50 de hectare de 
teren agricol au fost 
acoperite de ape, fiind 
distruse culturile agri
cole.

La nivelul întregului 
județ, au fost calamitate 
patru localități, 22 de 
anexe gospodărești, un 
drum județean și unul 

^comunal, pe o lungime 
' de aproximativ doi kilo

metri.
Din același comunicat 

aflăm că, la această oră, 
se asigură un serviciu 
permanent la primării, 
iar consiliile locale pen- 

, tru situații de urgență 
. .urmăresc continuu evo

luția evenimentelor pen
tru luarea măsurilor ce 
se impun.

Potențial 
participant

Concurs 
tematic 
Deva (S.B.) - „Copiii 
creează lumea 

plantelor" este noul 

concurs ce face 

parte din proiectul 

„Copiii creează o 

lume", inițiat de 

APNR. Prima fază a 

proiectului a fost 

concursul „Copii, 
ieduți de capră nea
gră și vecinii lor din 

Retezat", la care au 

luat parte elevi de la 

școlile din partea de 

nord a Parcului 
Național Retezat.

Pot participa 
preșcolari/elevi (min. 

5 - max. 15 ani) și 
îndrumătorii lor din 

școli și grădinițe din 

România, Republica 

Moldova, Ungaria. O 

lucrare, reprezentând 

o copie cât mai 

fidelă (model artifi
cial) a unei plante 

care crește în Parcul 
Național Retezat, 

poate fi creată de o 

echipă alcătuită din- 

tr-un cadru didactic 

și mai mulți copii / 

elevi.

CURS VALUTAR Ști *

Valute în cont RON ROL

1 dolar australian 2,1414 21414
1 dolar canadian 2,3607 23607
1 franc elvețian 2,2767 22767

1 coroană cehă 0,1198 1198
1 coroană daneză 0,4712 4712

1 liră egipteană 0,4845 4845

1 EURO 3,5135 35135
1 liră sterlină 5,1367 51367
100 forinți maghiari 1,4411 14411

100 veni japonezi 2,5553 25553
1 leu moldovenesc 0,2256 2256

1 coroană norvegiană 0,4510 4510
1 zlot polonez 0,8845 8845
1 coroană suedeză 0,3781 3781

1 liră turcească 2,0855 20855
1 dolar SUA 2,7957 27957
1 g AUR (preț în lei) 40,1231 401231

1 DST 4,1782 41782

Societate11 Preț 
închidere 
W10

Variație 
(lei/acț)(%) 

+1,071. SNP PETROM
2. SIF1 BANAT-CR1ȘANA 1,5300 +2
3. TLV oprit
4. BRD 11,9000 -0,83
5* IMPACT oprit

AZOMUREȘ 0,2050 -0,49
ANTIBIOTICE IAȘI 0,7700 *1,99
ROMPETROL 
RAFINARE (RRC)

0,1010 *1,30

9. HABER oprit
10. BCCARPATICA 0,5150 +0,98
11. DECEBAL 0,0096 +2,13
12. ARGUSCT 3,3000 +1,23
Rubrică realizați de SVW IFB FINWEST SA DEVA.
trtlu! Deotbil bl. R, parter (lânoă QUASAR), tel.: 221277.

'--- ------------------------------ ■----- - Im

SțȘI*6 bucu
ria cinefililor, 
Cinemato
graful Patria 
Deva și-a 
încheiat... 
vacanța.
Cum între 
timp majori
tatea deve- 
nilor și-au 
făcut și ei 
concediul, 
acum se pot 
bucura de 
filmele ce vor 
rula.
Chiar și copi
ii, care mai 
au Încă o 
săptămână de 
vacanță, pot 
trece pragul 
cinemato
grafului.

(Foto: Traian Mânu)

Medicamente mai ieftine
■ Medicamentele de 
import vor avea prețul 
mai mic ca urmare a 
micșorării adaosului.

Ina Jurcone
iRa.jurconegilnformniedla.ro

Deva - Prețul mai mic se va 
datora nu doar micșorării ada
osului comercial, ci și ca ur
mare a scăderii taxelor de im
portator. Prețul însă va fi mai 
mic cu procente variabile în
tre 7 și 11% în funcție de me
dicament. Dacă ordinul minis
trului Sănătății, Eugen Nico- 
laescu, prevede o scădere a a- 
daosului de la 33% la 24% și 
micșorarea taxei de importa
tor, de la 15 la 8,5%, în farma
cii aceasta înseamnă o medie

de 9%. „Este clar că și în far
macii medicamentele de im
port se vor ieftini, dar asta în
seamnă sume destul de mici, 
pentru că produsele de import 
sunt de la intrarea în țară 
foarte scumpe. Nu pot aprecia 
când se va întâmpla și la De
va asta, având în vedere fap
tul că încă mai există medica
mente străine pe stoc și tre
buie epuizate”, precizează 
Constantin Cărăuș, Colegiul 
Farmaciștilor Hunedoara.
Cum se calculează prețul

Prețul medicamentelor este 
o sumă de taxe care se adau
gă prețului cu care medica
mentul intră în țară. La vamă 
se percepe taxă doar pentru 
produse farmaceutice care nu 
provin din UE (4%), pentru

celelalte fiind zero. Se adaugă 
TVA-ul de 9%, apoi taxa de 
5%, reprezentând marja de de
valorizare în cazul schimbării 
defavorabile a cursului valu
tar. Prețul medicamentelor 
mai conține taxa de import de 
8,5%, de distribuție, de 7,5%.

Importatorii umflă prețul cu 
16%, spre deosebire de pro
ducătorii autohtoni, care per
cep doar taxa de distribuție. 
La farmacie adaosul este intre 
12% și 24%, așa că medica
mentul ajunge la bolnav cu 
50% mai scump decât la vamă.

De ieftinire vor beneficia doar medicamentele din import

Proiect de buget
■ CL Deva a aprobat 
proiecția veniturilor și 
cheltuielilor pe perioa
da de 2006-2010.

Deva (D.L) - în acest an 
Consiliul Local a contractat 
un împrumut în valoare totală 
de 839.000 de lei noi, pentru o 
perioadă de cinci ani, având 
perioada de grație de 12 luni. 
Proiectul prevede realizarea a 
patru obiective de investiții, 
mai precis consolidare mal pe 
strada Aurel Vlaicu (105.400 
RON) și modernizarea străzi

lor Brândușei (171.600 RON), 
Inocențiu Micu Klain (402.000 
RON) și Bella Bartok (160.000 
RON), împrumutul fiind ga
rantat cu veniturile proprii 
ale CL. Din această cauză era 
necesară realizarea unei pro
iecții a bugetului de venituri 
și cheltuieli pentru perioada 
2006-2010, fapt care s-a realizat 
prin adoptarea unei hotărâri 
în ședința de consiliu din a- 
ceastă săptămână. Față de va
lorile mai sus-menționate, pen
tru cele patru obiective a fost 
deja achitată, din bugetul lo
cal, suma de 116.300 de lei noi.

Deva (L.L.) - Beneficiarii 
fondurilor SAP ARD pot ga
ranta creditele bancare cu 
propria investiție. Mai 
mult, pentru a crește ab
sorbția fondurilor SAPARD, 
a fost creat Fondul de Ga
rantare a Creditului Rural 
S.A. care facilitează accesul 
la credite prin acordarea de 
garanții pentru toate tipu
rile de credite, inclusiv cele 
pentru realizarea proiecte
lor cu finanțare SAPARD, 
acordate de băncile corner-

investiția
ciale. De serviciile oferite de 
F.G.C.R. pot beneficia pro
ducătorii agricoli individu
ali, societățile comerciale 
agricole și primăriile comu
nale.

Producătorii individuali 
trebuie să fie persoane fizi
ce autorizate, asociații fa
miliale sau asociații agrico
le cu personalitate juridică 
ce dețin în exploatare su
prafețe agricole, cresc ani
male sau realizează o pro
ducție agricolă integrală.

PAREBEA TA CONTEAZĂ; Sunteți de acord ca pensionarii să contribuie la CAS?

Știu destul de puține 
despre această 

propunere, dar per
sonal cred că au con
tribuit destul în anii 
cât au fost angajați. 
Nu mai este cazul să 
le luăm din mica pen
sie și pentru sănătate 
și cred că simt 
domenii care ar putea 
furniza bani pentru 
bugetul sănătății. 
Gabriela Nicola, 
Deva

Nu au plătit destul 
cât au fost în ser

viciu? Știu că din 
punct de vedere finan
ciar țara trece prin 
momente destul de 
delicate, dar nu văd 
de ce tot din bugetul 
pensionarilor trebuie 
să se ia. Și așa pensi
ile sunt foarte mici și 
abia ajung de la o 
lună la alta.
Mihai Marinescu,
Deva

Pensionarii sunt o 
categorie defa

vorizată pentru că 
nivelul pensiei nti 
reflectă corect anii 
munciți și nu mi se 
pare normal să fie 
obligați să cotizeze la 
bugetul sănătății. Din 
contră, cred că ar tre
bui să beneficieze de 
o serie de facilități la 
pensie.
Ofelia Arghirescu, 
Deva

Este o problemă 
destul de delicată. 

Pensiile sunt foarte 
mici și după ce am 
plătit atâția ani toate 
taxele, trebuie să mai 
plătim și acum? Este 
o absurditate pentru 
că nici cu ajutorul 
recorelării nu se 
schimbă nimic. Ne 
amăgesc cu creșteri 
de 100.000 de lei!
Nicolae Gabor, 
Deva

Nu simt de acord cu 
acest lucru. Pen

sionarii trăiesc de pe 
o zi pe alta pentru că 
nuiriai ei știu cum își 
drămuiesc banii pen
tru a le ajunge pentru 
medicamente și 
întreținere. Dacă mai 
trebuie să plătească și 
CAS-ul, cei cu pensii 
mici vor ajunge muri
tori de foame.
Maricica, 
Deva

iRa.jurconegilnformniedla.ro
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• Centre de capii și juniori. Potrivit unui 
program de reabilitare a fotbalului hune- 
dorean întocmit de președintele AJF, Mircea 
Sîrbu, cu sprijinul autorităților locale, se 
intenționează înființarea unor centre de copii 
și juniori la Petroșani, Hunedoara, Simeria, 
Lupeni și Deva. Aceste localități dispun de 
terenuri și cadrele necesare. (V.N.)

|Kimi
■ Raikkonen de
■ la McLaren 
' Mercedes a

ascultat feri 
cu atenție 
indicațiile 
inginerilor 
firmei în tim
pul pregăti
rilor pentru 
Marele Pre
miu al Italiei, 
care se va 
desfășura 

gț mâine la 
Monza.

It (Foto: EPA)

Ordin - fără violență!
Deva (V.N.) - Printr-un ordin semnat de 

prefectul Cristian Vladu s-a constituit recent 
Comisia Județeană de Acțiune împotriva 

Violenței în Sport. Direc
tivă a venit în urma unei 
hotărâri de guvern care 
a aprobat Regulamentul 
de Organizare a Comisiei 
Naționale în acest dome
niu. Iată componența: 
președinte - Dan Prică- 
jan, subprefect; membri 
- Dan Magheru, director 

Direcția de Sănătate Publică Hunedoara; Cor
nel Nasta, adjunct al inspectOrului-șef al 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență 
Hunedoara; loan Anca, Inspectoratul de Jan
darmi Județean; Marcel Zaharia, adjunct 
al Inspectoratului de Poliție al Județului, 
Mircea Sîrbu, președintele AJF, Iuliu Dele- 
gan, Inspectoratul Școlar Județean.

lonut Chirilă se tine tare!
A. 

Borugă. li cere sfaturi legate 
de echipa pe care o patronea
ză. Borugă a plecat de la Jiul 
în urma unor neînțelegeri cu 
actualul antrenor și a declarat 
că va reveni bucuros în Vale

5
■ „La Vaslui mergem 
să nu pierdem. în pri
vința schimbării mele, 
sunt doar povești".

Valentim Neagu_______________
valentin.neagu@infonnedla.ro

Petroșani - „Deși nu sun
tem mulțumiți de rezultatele 
obținute până în prezent, mi
zăm în continuare pe antreno
rul Chirilă”, a declarat preșe
dintele clubului din Vale, Die 
Bălănescu. Oficialul „mineri
lor” spune că are încredere în 
tehnicianul numit în funcție 
în această vară. „La Constanța 
echipa a făcut cel mai bun joc

■u
 ►

Germanca Anna-Lena Groenfeld s-a lup
tat din greu cu fanțuzoaica Virginie Razzano 
în turul doi al Turneului de Tenis de la Cen
ter Flushing Meadows, care se desfășoară in 
aceste zile la New York. (Foto: epa)

Săraca Divizie C
Deva (V.N.) - în acest sezon 

Divizia C va porni la drum, 
pentru ultima dată în formu
la cu nouă serii a câte 14 
echipe. Toate cele trei echipe 
din județul Hunedoara: CS 
Deva, CS Vulcan și Minerul 
Uricani vor face parte din 
aceeași serie a Vl-a, alături de 
formații din județele Alba, 
Gorj, Sibiu, Vâlcea și Mureș. 
Fiind un campionat de tran
ziție, la finalul sezonului vor 
promova în Divizia B toate 
câștigătoarele seriilor și vor 
retrograda ocupantele locuri
lor 10-14 din fiecare grupă, 

din acest campionat, iar pauza 
aceasta ne dezavantajează în- 
tr-un fel pentru că a venit într- 
un moment în care echipa ă 
prins curaj”. Bălănescu a in
firmat zvonurile conform că
rora Ion Marin și Mircea Red- 
nic ar fi potențiali pretendenți 
la banca tehnică. „Deocamdată 
nu s-a gândit nimeni să-l 
schimbe pe lonuț Chirilă. Sun
tem optimiști și sperăm că 
vom avea și rezultate”, a con
chis președintele.
Consultări cu Borugă

Pe de altă parte, finanțato
rul echipei din Vale nu ezită 
să-l sune aproape în fiecare zi 
pe fostul său consilier, Gigi 

plus alte patru echipe care 
vor avea cele mai slabe punc
taje dintre formațiile care vor 
încheia competiția pe poziția 
a noua.

în viitoarea formulă, din 
sezonul 2005/ 2006, cel de a' 
treilea eșalon va cuprinde 
doar șase serii a câte 18 
echipe. Și în viitorul campi
onat, meciurile din Divizia C 
se vor disputa în ziua de 
vineri, ora oficială a partide
lor fiind stabilită pentru ora 
17 pentru această lună. Prima 
etapă din seria care ne intere
sează C6 programează astăzi 

în momentul în care Ionuț 
Chirilă va pleca. „Eu am spus 
când am plecat de la echipă că 
în primele 5 etape Jiul nu va 
reuși mai mult de un punct”, 
a spus Borugă.

Ovidiu Istinie s-a reîntors la 
Jiul după ce timp de un an de 
zile a evoluat la o echipă de 
amatori din Italia. Jucătorul 
din Caracal susține că își 
dorește să-l impresioneze pe 
Ionuț Chirilă. „în perioada din 
Italia am acumulat ceva kilo- 

primul derby local. La Uri- 
cani, echipa Minerul din loca
litate, nou-promovată, va pri
mi vizita conjudețenilor de la

lonuț Chirilă, antrenorul Jiului

grame și acum țin un regim 
sever pentru a reveni la greu
tatea normală. Sunt conștient 
de concurența pe care o am, 
dar cred în șansa mea”, a mai 
adăugat Istinie.

CS Vulcan. La formația din 
Uricani vor evolua și câțiva 
jucători de la divizionara B 
Minerul Lupeni.

Etapa a ll-a 18.09.05
Univ. Petroșani - CFR Marmosim

- stăRetezatul Hațeg ■'‘stă

r'

irsitatea Petroșani

= 1

ia^Geoagw-

fc- Ubnr

Etapa a Vll-a 23.10.05 
Minerul Aninoasa- Aurul Brad

Aurul Brad - Constructorul HD 
Dada Orăștie - jșBalul Crișcior

Metalul Crișcior - Minerul Aninoasa CFR Marmosim - Victoria Călan

Constructorul HD - Dacia Orăștie Ponorul Vața - Retezatul Hațeg

Minerul Anioas? ■ univ. Petroșani 
Marmosim - Ponfeul Vița

Gloria Geoagiu - Aurul Brad Universitatea - Gloria Geoagiu

Retezatul Hațeg - Victoria Călan Metalul Crișcior - Constructorul HD

Etapa a Vlll-a 30.10.05
Gloria Geoagiu - Metalul Crișcior 

Retezatul Hațeg - Universitatea 

Victoria Călan - Ponorul Vața 

Aurul Brad - CFR Marmosim:

Etapa a lll-a 25.09.05
Aurul Brad - Retezatul Hațeg__________

Dacia Orăștie - Gloria Geoagiu________

Minerul Aninoasa - Constructorul HO 

CFR Simeria - Mi

Ponorul V

- Retezatul Hațeg -

Marmosim 
rl Aninoasa

ata - Constructor

- Metaluflitrfil

Baci Minerul Amnt
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Soria Geoagiu - stă
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Ponorul Vața - Mine 
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Metalul Crlșdor-A 

Constructorui-HO-
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• Confirmare. Gruparea 
Juventus Torino a trimis, joi, 
la UEFA, lista celor 25 de 
jucători pentru sezonul 
2005/2006 al Ligii Campio
nilor, pe aceasta aflându-se

și atacantul Adrian Mutu (foto), informează 
Gazzetta dello Sport.(MF)

• Inedit. Partida dintre echipele Tunbridge 
Wells și Littlehampton Town, disputată, joi, 
în turul preliminar al Cupei Angliei, s-a 
încheiat cu scorul de 16 - 15, după exe
cutarea a 40 de lovituri de departajare.(MF)

Schwarz trage pe dreapta
Berlin (L.G.) • Pilotul german Armin 

Schwarz și-a anunțat In mod oficial retra
gerea din Campionatul Mondial de raliuri 
la finalul acestui sezon. Schwarz, In prezent 
angajat de Skoda, este cel mai vârstnic pilot 
din competiție având la activ 17 sezoane in 
WRC. Cele mai importante performanțe ale 
germanului sunt titlul european din 1996 și 
victoriile obținute în Raliul Catalunyei 
(1991) și Raliul Marii Britanii (1996):

Germanul și-a motivat retragerea spu
nând că vrea să petreacă mai mult timp cu 
familia, însă gurile rele spun că cei de la 
Skoda nu ar mai fi vrut să-i reînnoiască con
tractul în urma evoluțiilor modeste din a- 
cest an. Armin Schwarz este singurul ger
man care a pilotat în mod constant pentru 
echipe de uzină în WRC încă de la debutul 
său în 1988. A concurat pentru echipele To
yota, Mitsubishi, Ford, și Hyundai, iar în 
ultimii trei ani pentru Skoda. Mecanic de 
profesie, germanul a terminat cel mai bun 
sezon al său, în 2001, pe locul șapte.

Armin nu a impresionat la Skoda. (Foto: epa)

iși va apăra 
titlul la 
Chicago

București (MF) - Atle
ta română Constantina 
Tomescu-Diță va partici
pa la maratonul de la 
Chicago, care se va des
fășura pe 9 octombrie, 
urmând să-și apere ast
fel titlul câștigat anul 
trecut. Vicecampioană 
mondială la Helsinki, 
sportiva în vârstă de 34 
de ani s-a impus anul 
trecut în două ore, 23 de 
minute și 45 de secunde. 
Locul doi la ediția de 
anul trecut a fost ocupat 
de o altă atletă din Ro
mânia, Nuța Olaru.

De asemenea, în con
cursul masculin, kenya- 
nul Evans Rutto, în vâr
stă de 27 de ani, va în
cerca să câștige, pentru 
a treia oară consecutiv 
maratonul de la Chi
cago, 
după 
ce 
anul 
trecut 
s-a 
impus
in două 
ore, șase 
minute 
și 16 se
cunde.

cuvw

Piloți! echipei Mc-Laren pornesc cu prima șansă la victorie înaintea cursei de duminică. (Foto: epa)

Rendez-vous în templul vitezei

Nigel Mansell 

Revenire
Madrid (MF) - Fostul 
campion mondial de 
Formula 1, britanicul 
Nigel Mansell, a 
anunțat că va reveni 
îh competițiile de 
automobilism, după 
13 ani de la câștiga
rea titlului mondial. 
Mansell va debuta 
pe 13 noiembrie, în 
Grand Prix-ul Masters 
al Africii de Sud, care 
se va desfășura pe 
circuitul Kyalami. 
„Dorința de a concu
ra nu dispare nicio
dată, dar până acum 
nu s-a ivit nid o 
ocazie adecvată", a 
spus fostul pilot de 
Formula 1, acum în 
vârstă de 52 de ani. 
De la retragerea sa 
din FI, în 1995, 
Mansell s-a dedicat 
familiei și construirii 
unui teren de golf. în 
circuitul Masters 
Series, Mansell se va 
reîntâlni cu doi foști 
rivali, Emerson FiitpaF 
di și Alain Prost

■ Grand Prix-ul Italiei 
este cea mai veche 
cursă din calendarul 
mondial al Formulei 1.

Liviu Gqrdea____________ .
Hv1|OfliM<ln fomuMdla.ro

Monza - După ce în urmă 
cu două săptămâni am asistat 
la o premieră absolută, o dată 
cu desfășurarea Marelui Pre
miu al Turciei, caravana For
mulei 1 s-a mutat în Italia, la 
Monza, pe cel mai vechi cir- 

, cult al Europei, acolo unde în 
acest weekend este programa
tă etapa a 15-a a sezonului. 
Martor al unor curse memo
rabile pe parcursul celor mai 
bine de opt decenii de existen
ță, autodromul din apropierea 
Milanului are toate caracte
risticile unui circuit de metre 
viteză. în 2004, Rubens Bar
richello reușea aici cel mai 
bun timp al calificărilor, cu 
o medie orară de 260,395 km, 
performanță nemaiîntâlnită 
în istoria Formulei 1.
Ferrari, outsider

în cele 53 de Mari Premii 
disputate până acum la Mon
za, Ferrari deține de departe

recordul în ceea ce privește 
numărul de victorii.

Scuderia a câștigat de 16 
ori pe acest circuit, mai mult 
decât McLaren (7) și Williams 
(6) laolaltă. Dintre piloți, Mi
chael Schumacher se află în 
topul listei, cu patru astfel de 
succese, în vreme ce colegul 
său de echipă, Rubens Barri
chello, s-a impus de două ori 
în Grand Prix-ul Italiei. Ală
turi de aceștia, David Coult
hard și Juan Pablo Montoya 
vor fi singurii piloți prezenți 
pe grila de start din acest ah 
care au în palmares o victo
rie la Monza. Cu tot sprijinul 
fanilor, gruparea din Marane- 
llo nu are însă practic nici o 
șansă să câștige in acest week
end. Concluzia a fost trasă 
chiar de Jean Todt, directorul 
italienilor, care a încercat să 
mai tempereze puțin entuzias
mul tifosilor. Marii favoriți în 
acest an sunt desigur piloții 
McLaren. Echipa momentului 
în Formula 1 amenință tot 
mai serios supremația celor 
de la Renault, iar Monza pare 
circuitul ideal pentru puter
nicul MP4-20. Toyota și Wi
lliams au stabilit timpi com
petitivi în testele de săptămâ
na trecută, în vreme ce BAR

Honda a reușit mereu curse 
frumoase la Monza.
Liber la depășiri

Depășirile sunt posibile a- 
proape pe tot parcursul tra
seului, deși virajele rapide ca
re preced locurile de depășire 
fac ca mașinile să nu se poată 
urmări îndeaproape, cauza 
fiind aerodinamica actuală.

Natura de super-viteză a 
circuitului a mai fost „lus
truită” de-a lungul anilor, 
însă Monza rămâne cel mai 
rapid circuit din calendarul

Formulei 1 cu viteze care 
ajung la 350 km/h chiar dacă 
lungile linii drepte au fost 
întrerupte de șicane.

Piloți:
1. Fernando Alonso
2. Wmi Râlkkănțn 7ia.
3. Michael Schumacher 55p

Constructori:
1. Renault 130o
2. McLaren-Mercedes 121o
3. Ferrari 86p

Marelt
Viraje cheie Biassono

Variante 
del Rettiftio Variante della

START

BȘIIș» Treapta de vKezi - km/h

(o) Sector pentru cronometram

Lungime circuit: 5,793 km 
Cursa: S3 tururi (306,720 km) 
Record peiur: 1:21.046

Variante
Ascari

Parabolice

Pentru australieni, Gregan este deja o legendă.

T3N, cu trofeul pe masă
■ Noua Zeelandă tre
buie să învingă astăzi 
Australia pentru a-și 
adjudeca un nou titlu.

Auckland (L.G.) - Astăzi se 
decide titlul în cea mai puter
nică întrecere rugbistică din 
emisfera sudică. Dacă învinge 
Australia la Auckland, Noua 
Zeelandă va fi noua campioa
nă Tri Nations, iar dacă vă 
pierde sau chiar va face un 
egal în acest meci, Africa de 
Sud își va păstra trofeul cu
cerit în urmă cu un an.

Deși nu face parte din a- 
ceastă ecuație, luptând doar 
pentru onoare și palmares, 
Selecționata Wallabies este pe 
punctul de a scrie o nouă filă 
în istoria sportului cu balonul 
oval, prin căpitanul său Geor
ge Gregan. Mijlocașul la gră
madă în vârstă de 32 de ani 
va egala în această seară re
cordul mondial la selecții 
(114), deținut de englezul Ja
son Leonard.

în ciuda criticilor pe care 
presa și suporterii de la anti
pozi i le-au adus în ultima 
vreme, acesta a fost anunțat 
titular în formația Australiei,

iîn ultimul meci al Turneului 
celor trei Stațiuni, ediția 2006. 
Cum Gregan mai este încă în 
activitate; acesta are chiar 
șansa de ad depăși pe englez, 
dacă va mai fi chemat la na
ționala „cangurilor”.
Strategie

Eddie Jones a operat nu 
mai puțin'de cinci schimbări 
în lotul Australiei față de pre
cedenta confruntare, cea cu 
Africa de «ud, trei dintre ju
cători fiind debutanți.

De cealaltă parte, antreno
rul All Blacks, Graham Hen
ry, a anunțat doar două mo
dificări în formația care în
vingea sâmbăta trecută repre
zentativa Springboks: aripa 
Doug Howlett va juca în locul 
lui Rico Gear, accidentat, iar 
flankerul Sione Lauaki va su
plini absența lui Jerry Co
llins, suspendat două săptă
mâni pentru lovirea unui ad
versar.

TRI NATIONS
Clasament:
1. Africa de Sud 13p(+11)

2. Noua Zeelandă 10p (+15)

3. Australia 2p (-26)
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Felicitări (67)
• «om cănd în buchetul vieții tale mai adaugi 
un trandafir, Maia și Tovu îți urează .La mulți 
ani*, Cristinel Crișan, din Ilia.
• mult norocși fericire pentru cel mai iubit soț și 
tătic. Cristi, din Ilia, din partea soției Mihaela și 
fiicei Cristina, .la mulți ani*
• eu ocazii aniversării zilei de naștere, pentru 
Amalia Clrstoiu dorim multă sănătate, fericire, 
realizarea tuturor dorințelor, mult noroc, bună 
înțelegere, tradiționalul .La mulți ani". Familia

• doresc multă sănătate, fericire, mult noroc, cu 
ocazia zilei de naștere, pentru Amalia Clrstoiu și 
tradiționalul .La mulți ani". Nepotul Corado

Vând ap. 2 camere (03)
• apartament 2 camere, anexe, grădină în Ilia, 
preț negociabil. Tel. 0254/282964.
• decomandate, Deva, Bdul Decebal, bl. 22, sc. 
C, ap, 49, gresie, faianță lavabil, ușă metalică 
balcon mare, vedere spre parc, preț 120.000 ron. 
TeL 0723/992790.
• decomandate, Hunedoara, îmbunătățiri, zona
OM, etaj 2din 2, cu pod și beci, preț 850 milioane 
lei, negociabil. Tel. 746330,0744/158388.
• foarte legeni decomandate, 40 mp, Gojdu, AL 
Viitorului, parter, contorizări, parchet interfon, 
bun pentru privatizare, 700 milioane lei. Tel. 
229034,0^770631.

AMk gaz contorizat apometre, repar- 
e,Warchet preț negociabil. Tel.

• **i. 
titoare, 
0722/722112.0254/226092.

• Deva, Crizantemelor, bl. M3, etaj 1, confort 1, 
preț 1,150 mid. lei. Tel. 223336.
• foarte urgent etaj 1, Deva, Al. Moților, bloc 
cărămidă 34 mp, gresie, faianță îmbunătățiri, 
negociabil, Tel. 227698, după ora 16,0742/564654.
• Sbneria, 2 camere de cămin, alăturate, parter, 
zona parei utilate, preț 400 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0745/343093,260416.
• Slmeria, 2 camere, zonă ultracentrală 
încălzire centrală baie cu gresie și faianță preț 
750 milioane. Tel. 0720/505771,0723/686162.
• idtracentral Hațeg, parter, posibilități de extin
dere, pentru firme, preț negociabil (lângă 
farmacia Nora). Tel. 770735,770367,0722/876141.
• agent decomandate, 2 balcoane, 52 mp, 
ultracentral, Deva, preț 1 mid. lei, negociabil 
100.000 ron. Tel. 0745/888619,227661.
• urgent decomandate, Gojdu, contorizări, 
interfon, parchet 40 mp, ideal privatizare, preț 
700 milioane lei. Tel. 229034,0724/355166.
• urgent Dorobantt et intermediar, bloc de 4 
etaje, 60 mp, preț 995 mil., neg., tel. 0721/B15781. 
(Prima-lnvest)
• L Maniu, dec, et. 2, balcon închis, 54 mp, 
parchet amenajat contorizări, preț 1,1 mid., 
neg., tel. 0742/01941& (Prima-lnvest)
• zonă buaă Gojdu, contorizări, gresie, faianță 
avabil, întreținut preț 860 mii, tel. 0740/126029. 
:Prm-invest)
• dec, central contorizări, balcon închis, 
ocupabil imediat 55 mp, preț 130.000 RON, neg., 
tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• Dada, el intermediar, contorizări, ușă 
metalică parchet gresie, faianță modeme, bloc 
decent ocupabil imediat preț 640 mii., neg., tel. 
0721/815781- (Prima-lnvest)

• dec, el 3,60 mp, 2 balcoane, contorizări, zonă 
centrală, preț 1,1 mid., neg., tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• urgent, Dada, et 2, balcon închis, parchet, 
contorizări, apă gaz 2 focuri, preț 720 mii, neg, 
tel. 0745/640725,206003. (Mimason)
• in Micro 15, în turnuri, dec., parchet laminat, 
gresie, faianță, balcon închis, tavane false, 
spoturi, contorizat, liber, preț 550 mii, tel. 
0740/173103,206003. (Mimason)
• zona AL Jiului, circuit, parchet, faianță, stare 
bună, cărămidă, 700 mii, neg, tel. 
206003.(Mimason)
• AL Modlor, sdec., 2 holuri, baie amenajată, 
contorizări, etl, 620 mii, tel. 164633, 215113. 
(Mimason)
• zona Kogălniceanu, circuit, et 3, liber, preț 950 
mii, tel. 0745/159608,215113. (Mimason)
• zona B-dul IDecembrie, et 3, contorizări, 
neamenajat, îiber, preț 1 mid, neg, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona piața centrală, bloc de cărămidă 50 mp, 
etaj 2, decomandate, balcon tip lojă, apometre, 
gaz 2 focuri, parchet ocupabil imediat preț 
110.000 RON, tel. 0788-165703, 232808, 0745- 
302200. (Fiesta Nora)
• zona Emtascu, etaj 2, decomandate, balcon 
închis pe ramă de lemn, bucătărie modificată 
parchet nou, gresie, faianță, apometre, gaz 
contorizat repartitoare, zonă liniștită, ocupabil 
imediat preț 67.000 RON, tel. 0723-251498,232808, 
0788-165702 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, semidecomandate, 48 mp, cu 
modificări și îmbunătățiri, centrală termică, preț 
29.000 euro, tel. 0723-251498,232808,0788-165702. 
(Fiesta Nora)

• zoi '>*' etaj 3, cu centrală termică, 
balcon închis,' mobilat preț 76800 RON, tel. 0745- 
302200,232808,0788165703. (Fiesta Nora)
• zona L Maniu, etaj intermediar, balcon mare 
închis, bucătărie modificată, parchet apometre, 
gaz 2 focuri, ocupabil imediat preț 80.000 RON, 
tel. 0788-165703, 232808, 0745-302200. (Fiesta 
Nora)
• zona Zamftescu, etaj 2, decomandate, balcon 
închis, modificări la bucătărie, parchet gresie, 
faianță, centrală termică, instalația pe cupru, 
preț 120.000 RON, tel. 0723-251498.232808,0788- 
165702. (Fiesta Nora)
• zona Dada, etaj 1, circuit balcon închis, ușă 
metalică, parchet gresie, faianță, apometre, gaz 
2 focuri, preț 79000 RON, tel. 0745-302200,232808, 
0788-165703. (Fiesta Nora)
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă, modernă. Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mii., neg. TelL 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală, împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie» zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28.000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
•zona Micro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)

•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală, I. Creangă et t decomandate, 
centrală termică amenajat preț rieg- Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000)
•zonă contrată dec., et. 1, contorizări, bucătărie 
cu cămară baie, balcon, camere cu linoleum, 
preț 110.000 ron, tel- 224.296, 0788-361.782. 
(Garant Consulting)
•zonă centrală semidec, contorizări, bucătărie 
cu cămară baie, camere parchetate, balcon, 
preț 80.000 ron, tel. 224296,0788-361.781 (Garant 
Consulting)
• zona Scărișoara, semidec, contorizări, repar
titoare, instalații sanitare noi, uși, geamuri noi, 
gresie, faianță parchet baie cu cabină de duș, 
preț 82000 ron, tel. 224.296,0788-361.781 (Garant 
Consulting)
• semidecomandate, zona Minerului, et 3,75.000 
ron, tel. 224.296, 0745-367893. (Garant 
Consulting)
•dec, cu balcon, et 2, zona pieței, preț 110.000 
ron, tei. 224.296, 0745-367.893. (Garant 
Consulting)
• dec, balcon, et 2, zona luliu Maniu, preț 
108.000 ron, tel. 224.296, 0745-367.893. (Garant 
Consulting)
• dec, balcon, superamenajat zona loan Corvin, 
preț 99.000 ron, tel. 224.296,0745-367893. (Garant 
Consulting)
• dradt, st 56 mp, bloc de cărămidă balcon 
mare, contorizări, ap. modest Minerului. Preț 
760 mii, neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
0741/120722. (Casa Betania)

• decomandate, suprafață mare, centrală 
termică proprie, parchet balcon, beci, Decebal. 
Preț 125.000 ron. Tel. 223400, 0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
•el 1, dec, st 62 mp» centrală termică proprie, 
vedere în 2 părți, beci, jaluzele exterioare, 
modificări interioare, gresie, faianță Liliacului. 
Preț 135.000 ron. Tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (Casa Betania)

- • decomandate, centrală termică proprie, 
gresie, faianță modernă parchet Liliacului. Preț 
105.000 ron, neg. Tel. 223400, 0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
•dec, Hoc de cărămidă balcon mare, bucătărie 
modificată contorizări, scară cu interfon, vedere 
spre oraș, Minerului. Preț 74.000 ron, neg. Telefon 
223400,0720/387896. (Casa Betania)
•zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt, vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg., telefon 0745/253662. (Evrika) 
•zona Zamfiresai, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandate» cărămidă gresie, faianță par
chet, lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• Ocaziei Zona Al. Straiului, dec, et intermediar, 
superamenajat, centrală termică modificări 
interioare, parchet laminat gresie, faianță posi
bilități de plată în 2-3 rate, preț 55.000 RON, ocu
pabil imediat telefoane 0723/660.160, 211587. 
(Evrika)
• zona bduL Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat, ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)

Obstetricei necoli Dr. Z. Schmidt

Dr. Paula Luculescu

Psihologie

Dr. Delia Blendea 

psiholog Anca Mlhalcea
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OACIAPHARM
a de sănătatea dumneavoastră!

apatelc;-igroahmentare) 
farmâti^wmdâf*' »n Tțgă*

FARMACIA TACOM!
Situată in Deva, Aleea Transilvaniei, 

bl. 7, parter.
Tel: 211.9*9

produse 
pentru copil 

produse K 
. & cosmetice £

toatâ gam«i de Vitamine 
nedlcementn țarodusc
produse tehnlcomedieale

wrturUte Ceaiuri

Eliberează retetc în regim 
compensat și gratuit!
>rar: LunkVIneri 08-21

Sâmbătă 09-14
Duminică 09-1 3

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

pentru copii.

Farmacia eliberează rețete în regim gratuit si 
compensat. Programul “inimi pentru inimi1’

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

Relații la 
telefonul 
241505.

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

AICI POATE
FI RECLAMA

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 g;

Programul “inimi pentru inimi”

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea tal

RECLAME
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• agMă zzm M. Viteazul, bloc de cărămidă 
balcon, et 2, ocupabH Imediat, preț 150.000 RON, 
neg, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• lena Mfcre, semldec., modificat, faianță 
gresie, centrali termici, rulete exterioare, bine 
întrețin ut hidrolzolaile italiană preț 520 mil. tel. 
235208; 0724620358. (Rocan 3000)
• mm Baidu, semldec, gaz contorizat apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut, firi îmbu
nătățiri, et 1, preț 1,050 mid, tel 235208; 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• mm Udo, dec., et 6, amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg, tel. 0726/523833. (Eurobusi
ness)
• mm Uc Auto, et 2, dec, 2 balcoane, 60 mp, 
contoriziri, preț 1250 mid, neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• mm bd. Decebal, et 2,2 balcoane, contoriziri, 
preț 13 mid. neg., tel. 0721/640734. (Eurobusl
ness)
• zom Beldii, et 1, amenajat contoriziri, firi 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusl
ness)
•zona Mă Hunedoara, et 3, preț 350 mii, neg, 
tel. 0721/839624. (Partener Hunedoara)

• Deva, Mr. 22 Decembrie, et 6 decomandate. 
Preț; 1100 000 000 ROL negociabil. Tel. 0746 225 
726; <1254 213 05& (Casa Majestic)

• Deva, Sir, Mihai Viteazul, et 4, decomandate. 
Preț 45 500 Eur negociabil. Tel. 0746 225 726; 0254 
213 05a (Casa Majestic)
• dec, air. Emlnescu, et 1, balcon închis, hol 
central, bale, bucătărie, 54 mp, preț 750 mii. lei, 
tel. 0729/002108 (Megalopolis)
• mm Boldii, Al. Picii, parter, sdec, pivniță, 
balcon închis, gresie, faianți, parchet 
contoriziri, 47 mp, preț 980 mii. lei, tel. 
0729/002108 (Megalopolis)
• zona EmlneKU, dec, ușă metalici, balcon 
închis, cameră mici cu parchet gaz contorizat 
cu 2 focuri, hol central, bale modernizați, preț 
750 mii. lei, tel. 0729/002100. (Megalopolis) 
•dec, zta. Bejan, cu îmbunătățiri, preț650 mii. lei, 
neg, tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• M. Imtiieacu, sdec., 2 holuri, bucitirle mărită 
vedere fn 2 părți, uși metalici, termopane, gaz 2 
focuri, repartitoare, contoriziri, parchet lăcuit 
lavabll, 46 mp, preț 830 mil, tel 0729/002100. 
(Megalopolis)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• cianpăr apartament 2 camere fn Simeria. Tel. 
0723/686162,0722/582097,0722/601892.
• Sharia, zonâ bună Tel. 0723/019531.
• wgent Slmeria, In zonă bună, ofer 900 
milioane lei. Tel. 0722/601892,0722/582097.
•zonă bună, în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata Imediat 0745/253662,211587. (Evrlka)
• agent h Deva, zonă bună, plata imediat tel. 
215212. (Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, 2 balcoane, 98 mp, etaj 1, zonă 
centrală bloc de cărămidă, preț 1320 mid. lei. 
Tel. 228615.
• Deva, Bnlnoecu, etaj 3, cărămidă, contorlzări, 
instalație gaz pentru centrală gresie, parchet 
preț 1,150 mid. lei. Tel. 0721/850920.
• transformat Ai 4 camere, modificat 2 băi, 
ocupabil imediat contorlzări, Deva, zona 
Miorița, preț 48.000 euro, negociabil. Tel. 
0726^26624.
• edndapartanwnt3 camere, In Slmeria, centru, 
decomandate, nu sunt agent preț 115.000 RON. 
Tel. 0726/737953.
• mm L Maniu, In l-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 băl preț negociabil, ocupabil Imediat 
tel 211587,0723/660168 (Evrlka)
• mm bdul N. Bălcescu, et 3, c ildă 
centrală parchet ocupe19 In 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
•mm Demban^et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 rrS lei, neg 0723/660160,211587. (Evrika) 

•mm Programă et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 86 mp, preț 15 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
•mm B, 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) 
•mm nemmă dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 bale, bloc 
de cărămidă et 2, preț 1550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• mm 8. Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet 1 baie, apometre, gaz contorizat 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid. 
Tel 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• mm Wnarahă etaj 3, balcon închis, centrală 
termică termopan, parchet gresie, faianță preț 
91000 RON, tel. 0723-251498,232809,0788-165702. 
(Fiesta Nora)
• mm Decebal decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată vedere deosebită In 2 
părți, apometre, gaz 2 tocuri, repartitoare, 
parchet gresie, faianță preț 130.000 RON, tel. 
0788-165703,232808,0745-302200.  (Fiesta Nora) 

e zoia Gojdu, parter, decomandate, centrală 
termică modificări interioare, parchet stare 
bună vedere tn două părți, preț 135.000 RON, tel. 
0723-251498,232808,0788-165702. (Fiesta Nora)
• mm Ion Creangă ultracentral, decomandate, 
balcon mare, pardiet geamuri șl uși schimbate, 
apometre, gaz 2 focuri, liber, preț 145.000 RON, 
tel. 0745-302200, 232809, 0788-165703. (Fiesta 
Nora)
• zonă caitniă I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 13 miliarde lei, 
negociabIL Telefoane 235208, 0724/620358 
(Rocan 3000)
• zona L Creangă 2 băi, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, interiori, preț 45000 euro, tel. 
224396,0788-361.782. (Garant Consulting)
• zonă contrată amenajat cu centrală termică 
dea, parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness)
• contrai eL 2, parchet 2 balcoane, centrală 
termică termopane, preț 135 mil tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest).
• urgent EMnescu, 110 mp, 2 băi, 2 balcoane, 
contorlzări, gresie, faianță preț 135 mid., neg, 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

• dec, M central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă ocupabil Imediat, preț 
103.000 RON, tel. 0740/210780 (Prima-lnvest)
• mm lungi Hunedoara, et 2, cu mici 
îmbunătățiri, preț 750 mii, neg, tel. 0727/191703. 
(Partener Hunedoara)
• ogvrt, Docta, sdec, et3, contorlzări, preț 680 
mii., neg, tel. 0745^66071,206003. (Mlmason)
• zona AL Armatei, sdec, et. 3, balcon închis, 
gresie, faianță contorizări, preț 870 mii, neg, tel. 
0745/266071,206003. (Mlmason)
• mm Md Dacia, sdec, parchet contorizări, 
preț 800 mii, tel. 0745/159573. (Mlmason)
• l agent zona Carpațl, parter înalt dea, 
balcon mchls, boxă 78 mp, contorlzări, preț 
44000 euro, tel. 0745/266071. (Mlmason)
• Dorobanți dec, et 3, bucătărie mărită 2 
balcoane, contorizări, preț 13 mid., neg, tel. 
0745/253413,206003. (Mlmason)
• mm T. Malorescu, dea, amenajat parchet 
stejar, gresie, faianță contorlzări, aer 
condiționat preț 40.000 euro, tel. 0745/640725. 
(Mlmason)
• Deva, DACIA, Str. Aleea Romanilor, et. 4, 
amenajat Prețt820 mil ROL negociabil. Tel. 0746 
225726; 0254 213 050. (Casa Majestic)

a Deva, GOJDU, Str. Aleea Păcii, et 2, amenajat 
70 mp. Preț: 1350 000 000 ROL negociabil. Tel. 
0746 225 726; 0254 213 050. (Casă Majestic)
• dec, vedere In 2 părți, 2 băl, balcon mare, 
contorizări, apartament modest. M. Viteazul. 
Preț 37.000 euro neg. Tel. 223400,0742/005228 
0724/169303. (Casa Betania)
• Zandkwcu, dec, parter, centrală gresie, 
faianță proiect balcon, 70 mp, preț 13 mid, tel. 
0729/002108 (Megalopolis)

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, Deva, zonă excepțională 2 băl, 
balcon închis, amenalărl Interioare, centrală 
termică Tel, 0720/437889,0740/850728
• Skneria, zonă ultracentrală toate utilitățile. 
Tel.0722/601892,0722/582097.
• zona Uaodul dea, modificat living, 2 băl, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat ușă 
metalică gresie, talanță bine întreținut et 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208 0721-744514 (Rocan 
3000)
• zon* Qoidu, dec, centrală termică parchet tn 
camere, 2 băl, contorizări, balcon, et 1, preț 1,580 
mid. lei, tel 235208 0721-744514 (Rocan 3000)
• rond centrală semldec, contorizări, ct 
faianță parchet garaj sub bloa preț 186000 ron, 
tel. 224296,0788-36L782. (Garant Consulting)
• urgent decomandate, zonă centrală bloc 
cărămidă et. 3/4 2 băl, contorlzări, preț 136 
mid, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• decomandate, centrală termică gresie, 
faianță marmură 2 balcoane, et intermediar, 
zona M5, Hunedoara, preț 950 mil, neg, tel. 
0727/191703. (Partener Hunedoara)
• zom pieței centrale, zonă liniștită loc de 
parcare, balcon de 73 m închis, 2 băi, centrală 
termică aer condiționat parchet ocupabil 
imediat preț 142.000 RON, tel. 0788-165703, 
232809,0745-302200. (Fiesta Nora)
• zom ton Creangă decomandate, cu garaj, 
centrală termică modificat ușă metal, 
termopan, parchet gresie, faianță, baie 3/4 mp, 
amenajat stil occidental, preț 220.000 RON, tel. 
0723-251498 232808 0788-165702. (Fiesta Nora)
• dec, 2 băi, 2 balcoane închise, contorizări, 
repartitoare, bine întreținut, Liliacului. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• dec, gtuste + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 bal totul nou, proiect pt 
centrală termică preț 47.000 euro, neg, tel. 
221001,0723/829060. (Casa Blanca)
• 2 bâl 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt mașină preț 
1400 mid, neg., tel. 221001,0742/375994, (Casa 
Blanca)

Vând case, vile (13)
• Deva, idtncenbal 450 mp, sc 90 mp, preț 
80.000 euro. Tel. 0726/224002,0726/224003.
• Deva, zonă ultracentrală 450 mp, sc 90 mp, 
preț 80.000 euro. Telefoane 0726/224002, 
0726/224003.
•str. Hoțea, 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)
• cală 3 camere, bucătărie, baie, gaz metan, apă 
curentă canalizare, curte + grădină st 1078 mp, 
zonă deosebită Deva Preț 400.000 lei, neg. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (Casa Betania)
• casă p+1,4 camere, 2 băi, garaj, bucătărie, 
curte -t grădină st 1.200 mp, centrală termică 
proprie, Deva Preț 120.000 euro, neg. Tel. 223400, 
0742/005228 0720/387896. (Casa Betania) 
•zom Horta, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• la 22 ton de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte ■ 1000 
mp, grădină ■ 10800 mp, curent teren arabil 
minim - 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, in Deva, tele
foane 235208; 0724620358. (Rocan 3000)
• Deva, p+1, parter compus din 2 camere, 
bucătărie, baie, etaj nefinisat garaj, atelier, 
anexe gospodărești, curte și grădină preț 
250.000 RON, neg, tel. 0746225.726,0254/213.050. 
(Casa Majestic)
•zom 22 Decembrie,2 camere, bucătărie, baie, 
gresie, faianță ct posibilitate mansardare, preț 
180.000 ron, tel. 224.296, 0788-361.782. (Garant 
Consulting)

DEPOZIT 
FARMACEUTIC 

angajează:
- farmacist cu aviz de liberă 

practică;
- șofer distribuitor. 

Informații la tel. 
0744/556045, 0254/235810.

(29658)

• In Deva, 4 camera, bucătărie, bale, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț 85.000 euro, neg, 
telefoane 0722/564004. (Prima-lnvest)
• vând casă situată în Slmeria, compusă din 3 
camere, bucătărie, baie, recent amenajată 
centrală termică s. utilă=90 mp, garaj, pivniță 
grădină 600 mp. Preț 170.000 RON, negociabil, tel. 
0748225728 0254/213.050. (Casa Majestic)
• 4 earners, la 20 km de Deva, sdec, parchet 
sobe teracotă baie, cămară dependințe, beci, 
garaj, șură alte 2 camere, cădere de apă pădure 
de fag (400 mc), 6 ha teren arabil, preț 280.000 
RON, tel. 0729/002108 (Megalopolis)

Cumpârcase vile (14)
• urgent Deva sau Slmeria, cu grădină plata 
Imediat tel. 215212. (Prima-lnvest)

Vând case de vacanța (15)
• cabană ai mansardă șl teren 1000 mp, 
Costeștl, nr. 25 A, zonă deosebită liniștită 
grădină pomi. Tel. 0723/288282.
• construcția 2002, stațiunea montană Straja, 7 
camere decomandate, 3 băl, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.
• Valea Jkdul P+M, living, baie, 2 camere, curte, 
grădină acces auto, curent electric, apă curentă 
cu potențial turistic vară/lamă preț 330 
milioane lei. Tel. 0720/437889,0740/850728
■ Deva, Căprioara, ST 350 mp. Preț 6 000 Eur 
negociabil. Tel. 0746 225 726; 0254 213 050. (Casa 
Majestic)

Vând case la țara (17)
• casă nouă la Băcla, 2 focuri gaz, fântână apă 
canalizare la poartă materiale de construcție, 
grădină 21 ari. Tel. 216231,074V196582.
• gospodăria in Mada, nr. 84, comuna Balșa, 
casă curte șl grădină Tel. 648077.
• vând casă (pensiune), 3 camere decoman
date, Banpotoc, Hunedoara. Tel. 0746/051821.

• vând cază In Homorod, Jud. Hunedoara, 8 
km Geoaglu-Băi, curte mare, mulțl pomi 
fructiferi, posibilități extindere, pretabll 
casă de vacanță 45.000 RON, negociabil. 
Tel. 0254/248539 sau 0788/720353.

• vând casă 6 camere, P+E, 2 băl, 2 bucătării, 2 
holuri, centrală termică zona Chlzld, Hunedoara. 
Tel. 0727/694215,0254/719728
• vând cază Sântandrel, nr. 113. Tel. 236655.
•h BohoH, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, bale, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)
• Sat Hâtei 2 cam, ST 5 500 mp. Preț 860 mii 
ROL negociabil. Tel. 0746 225 726; 0254 213 050. 
(Casa Majestic)
•Sat BroMi Corn Vețel, formată din 2 corpuri a 
câte 3 cam.+ anexe gospodărești, ST 3 200 mp. 
Preț 800 mii ROL negociabil. Tel. 0746 225 726; 
0254 213 058 (Casa Majestic)
• Sat Boz, 4 cam, mansardă garaj, sobă 
teracotă amenajată baie, drum asfaltat, ST 2 
800 mp. Preț: 2 000 000 000 ROL negociabil. Tel. 
0746 225 726; 0254 213 050. (Casa Majestic)

Vând garsoniere (19)
• decomandate, 27 mp, balcon, contorizări apă 
gaz, Mărăștl, etaj Intermediar, preț 580 milioane 
lei; negociabil. Tel. 0745/888619,227661.
• vând/zchlmb cu apartament 2 camere, 
garsonieră central Slmeria, parchet lambriuri, 
contorizări, centrală termică mobilată complet 
preț 49.000 ron. Tel. 0745/343093.
• Deva AL Crișului, bl. 52, contorizări, balcon 
închis, preț 500 milioane lei. Tel. 0766/659514.
• Skntria, zonă centrală parter, complet 
mobilată utilată centrală parchet lambriuri, 
marmură preț 490 milioane lei, negociabil. Tel. 
0745/343093.
• wgenl 2 camere, hol, baie, etaj 1, Dacia, 
multiple îmbunătățiri, preț negociabil, la vedere. 
Tel. 228109.
• vând legeni garsonieră în Slmeria ■ 600 mili
oane sau schimb cu apartament în Simeria + 
diferență Tel. 0723/686162, 0722/582097, 
0722/601892.
•zona Progresul dea, et 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)
• zom Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupabile imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
• zom Măiăștkd Nou, dea, contorizări, proiect 
gaz 2 focuri, preț 72.000 RON, tel. 0723-251498 
232809,0788-165702. (Fiesta Nora)
• zom Dada, etaj 1, dec., apometre, gaz conto
rizat repartitoare, parchet preț 4&000 RON, tel. 
0745-302200,232808 0788-165703. (Fiesta Nora)
• zom Dada, etaj bun, garsonieră dublă con
torizări, parchet gresie, faianță bucătărie mare, 
recent amenajată liberă preț 57.000 RON, tel. 
0745-302200,232808 0788-165703. (Fiesta Nora)
• zom Decebal dec., apometre, gaz 2 focuri; 
repartitoare, parchet de stejar, termopan, 
balcon închis, baie mare, debara, ocupabilă 
imediat preț negociabil, tel. 0723-251498 232808, 
0788-165702. (Fiesta Nora)
• zom Morița, etaj intermediar, 33 mp, balcon 
mare, vedere deosebită ușă lemn capitonată 
foarte bine întreținută preț 78000 RON, tel. 0745- 
302200,232808 0788-165703. (Fiesta Nora)

O Se vinde spațiuc comercial supera-
A menajat, dotat cu
z alarmă, gresie.
1 centrală termică.
1 Informații la tel.E 0722/442.789.
1■ (29643)

• zom Emlneocu, parter, semldec., 30 mp, fără 
amenajări, preț 43.000 RON, tel. 0723-251498 
232809,0788-165702. (Fiesta Nora)
• urgent zon Miorița, dec, bucătărie tip bar, 
parter, preț 600 mii, neg, tel. 0740/173108 206003. 
(Mimason)
• zum Gojdu, dea, amenajată la chele, contor- 
izată liberă 30 mp, preț SD mil, neg, tel. 
0745/640725. (Mlmason)
• zom Pohta Jud, 42 mp, dec, et 8 preț 870 mil, 
tel. 0740/173103. (Mlmason)
•zom AL Crișului, sdec, et 2, balcon închis, preț 
475 mii, tel. 0745/159608 (Mlmason)
• zom Dada, fără gaz, dec., bale, parchet tn 
cameră preț 45000 ron, tel. 224296,0788-361.782. 
(Garant Consulting)
•confort 1, dec, suprafață de peste 35 mp, b-dul 
Decebal, preț negociabil, tel. 0741-154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• oomidec, bttcâââriof balcon, etaj Intermediar, 
zona Kogălnlceanu, preț 64.000 ron, tel. 0741- 
154.401,227542, seara. (Garant Consulting) 
•zom Zantfbuscu, dec, etaj 1, ocupabilă Ime
diat 650 mil,lei. 2352080721/985258 (Rocan 3000) 
•zom M. Emlnescu, dec, amenajată et 1, 
ocupabilă Imediat preț 485 mil. lei Tel. 235208 
0721/985258 (Rocan 3000)
•zom Dada, bloc cărămidă et 1, dec, contorl
zări, preț. 485 rnll. lei. Tel. 235208 0721/985258 
(Rocan 3000)
•zom MârtML dec, mobilată balcon închis, et 
1,700 mil. lei; 235208 0721/744514. (Rocan 3000) 
•zom MârâsU vedere la stradă libert 550 mil. 
lei, neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)
•gamnteâ ai balcon, contorizări, bale mare, 
Al. Crișului. Preț 43.000 ron. Tel. 223400, 
0740/914688 0724/169303. (Casa Betania)
•et Henmdar, contorizări, bine întreținută Al. 
Romanilor. Preț 43.000 ron. Tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• et 8 dec., balcon, contorlzări, fără 
îmbunătățiri, Emlnescu. Preț 53.000 ron. Tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• 2 camere semldec, parchet bale cu 
gresle+falanță bloc de cărămidă totul contor 
Izat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mil, tel. 235208; 
0721-985258 (Rocan 3000)
• zom Dorobanți dec., ‘ modificată 
(cameră+llvlng), repartitoare, parchet gresie, 
faianță contorizări, etaj 1, preț 850 mil, tel. 
235208 0721-985258 (Rocan 3000)
• zona Dorobanți dec., modificată gresie, 
faianță termopan, ușă , metalică parchet 
contorizări, preț 680 mil, tel. 235208 0724620358 
(Rocan 3000)
• zom Gdduet l, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorlzată gresie, faianță parchet 
tavane false șl spoturi, preț 820 mii, tel. 235208 
0721-744514. (Rocan3000)

• zom Gojdu, semldec, et i contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mil, tel. 235208; 0724620358 (Rocan 3000)
• Deva, MICRO 15, Str. Mlhai Emlnescu, parter, 
27 mp. Preț: 430 mil. ROL negociabil. Tel. 0746 225 
726:0254 213 050. (Casa Majestic)
• Deva, GARĂ Str. luliu Maniu, parter. Preț: 850 
mii. ROL negociabil. Tel. 0746 225 728 0254 213 
050. (Casa Majestic)
• stare bună în Deva, preț 450.000 mii, tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• str. M, Emlnescu, et 3, bale, hol, bucătărie, 34 
mp, preț 600 mii. lei, tel. 0729/002100. (Mega
lopolis)
• contorlzări, dddă parchet gresie, faianță et 
3, Dacia, preț 55.000 Ron, neg, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)

Cumpăr garsoniere (20)
• to Den, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
Ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)
• urgenl to Deva, tel. 0741-154A01,227542, seara. 
(Garant Consulting)
• dec, contorizări,et intermediar, exclus Micro, 
Dacia, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

_______4.______________________  .

Vând terenuri (21)
• anM, 15 ha compact Tel. 0254/264161.
• extravâin 5700 mp, Bârsău, deschidere la 
șosea 15 m și un capăt la pădure, peisaj 
deosebit ideal pentru cabană preț 15.000 euro. 
Tel. 229034,0724/920189,0724/355168
• gribdnă In Simeria, intravilan, apă gaz, ideal 
pentru construcție casă zona parcul dendro- 
logic, St 36.000 mp. Tel. 0745/159571
• krtnvlan Sbnofa, str. Cuza Vodă 1400 mp, fs 
12 m, acces la toate utilitățile, preț 10 euro mp. 
Tel. 0745/343093.
• htravlan, toc de casă in Tâmpa, 1 km de 
Simeria, st 1700 mp, fs 17 m, curent, gaz, apă 
canal, preț negociabil. Tel. 0354/402235, 
0726/118427,0721/818917.
• Intravtian, toc de casă poziție bună 986 mp, 
comuna Dobra, preț 500 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0254/229454,0254/719902.
• htravlan, zom Șoimuș, 1,6 ha, fs 240 m; 1300 
mp cu fundație și proiect vilă DN7 zona 
Sântuhalm, st 2200 mp (preț 12 euro/mp); 
înainte de Almașu Sec, la șosea, st 4000 mp, fs 22 
m (preț 4 euro mp). Tel. 0720/437889.
• vând 10 parcele teren a 500 mp în zona 
Căprioara. Tel. .211124.

Societatea de asigurări Allianz-Țîrîac Asigurări S.A., parte a Grupului Allianz, 
un leader pe piața mondială a asigurărilor și serviciilor financiare, 

cea mai mare companie de asigurări din România
ORGANIZEAZĂ:

SESIUNE GRATUITA DE INSTRUIRE
PENTRU 10 AGENȚI COLABORATORI

• vând 2300 mp teren Intravilan, Deva, Str. 
Alunului (zonă agrement) case vacanță Tel. 
227242.
• vând 24.700 mp teren pentru agricultură șl 
8000 mp teren pentru construcții sau agri
cultură ambele localitatea Toteștl-Hațeg, lângă 
canton, acte în regulă titlu șl CF. Tel. 
0723/732560,212272.
• vând toc Intravilan, cu casă bătrânească 
Vețel. Tel. 237819.
• vând teren Intravilan 5100 mp, zona Deva 700. 
Tel. 222305,226813.
• vând teren Intravilan, pentru construcție casă 
tn Șoimuș, s 1200 mp, fS 12 m, facilități, gaz, 
curent la poartă Informații zilnic la tel. 220269 
sau 0746/029058 după ora 1800.
• In Deva șl împrejurimi, diferite suprafețe șl 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)

• htimdan, Skmriț 450 mp, facilități, zona parc, 
preț 590 mii, neg, tel. 0745/640725. (Mlmason)

• krtnvlan, Vulcan (mai jos de Viacons), S1200 
mp, fs 16 m, preț 15 eurc/mp, tel. 0745/640725. 
(Mlmason)
• kibmlan, Zăvoi plan, 3500 mp, 50x70, gaz, 
curent apă preț 30 euro/mp, tel. 0740/173103. 
(Mlmason)
• zom lârooz Mică 3600 mp, fs 66 mp, gaz, 
curent plan, eventual parcelat preț 10 eurc/mp, 
tel. 0740/173103. (Mlmason)
• zom Criztai 1400 mp, preț 8 euro/mp, tel. 
0745/093073. (Partener Hunedoara)
• Cheta, Wl mp, preț 18 euro/mp, neg., cu Ieșire 
la stradă șl la lac, tel. 0721/839624. (Partener 
Hunedoara)
• htauvlan, zom Zăvoi st 9000, parcelat apă 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• htevâan, zom Zăvoi st 1200 mp, ■ >0 ' 

facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat preț 
45000 euro, telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• htravlan, mm Zăvoi st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent canalizare, Ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• htravlan, zom Dava, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zl preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• htiovlaii zi 1MM mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent canalizare,Ideal pentru construcție 
hale Industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724620358 (Rocan 3000)
• htravlan, zonă de vile, 8500 mp, toate 
facilitățile, posibilități de parcelare In locuri de 
casă minim 400600 mp, tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
• utganltoc de casă tn Deva, 600 mp, fS 20 m, 
toate facilitățile, preț 15.000 euro, neg., 
0742/019418 (Mma-lnvest)
• krtnvlan, st 8000 mp, fs 40,75 metri, Intrare 
din 2 părți, curent electric șl gaz metan pe teren, 
zonă Ir»Istriaiă Stntuhaim. Preț 6euro/mp, neg. 
Tel. 223400, 0740/914688 0724-169303. (Casa 
Betania)
•htravtâi 4 parcele a câte 650 mp, gaz metan, 
curent electric, Zăvoi, în apropiere de Dacia 
Service. Preț 37 euro/mp. Tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• krtnvlan ta DN 7, st 3.600 mp, fs 104 metri, 
toate utilitățile, la Ieșirea din Deva spre Slmeria 
Preț 23 euro/mp, neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• htravlan, ta zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp fiecare, zonă rezidențială plan de 

urbanism și de utilități aprobat Preț 17-21. 
euro/mp. Tel. 223400, 0742/005228 (Casa 
Betania)
• htravfan, ta DN 7, st 5700 mp, front stradal 35 
metri, situat Intre Sântandrel șl Sîntuhalm, în 
zonă Industrială. Preț 18 euro/mp, neg. Tel. 
223400,0720/387898 0742/005228 (Casa Betania) 
•teran tobavlan la DN 7,11.600 mp, front stradal 
56 metri, Intre Deva și Simeria. Preț 10 euro/mp, 
neg. Tel223400,0724/169303,0741/120722. (Casa 
Betania)
• htravlan, Duva, ST 5 000 mp, gaz, apă curent 
electric; ideal pentru construit casă. Preț 30 
Eur/mp. Tel. 0746 225 726; 0254 213 0S0. (Casa 
Majestic)
• htravlan In Băcia, 3605 mp, apă gaz la drum, 
preț 14900 euro, tel. 0729/002100. (Megalopolis)

Cumpăr teren (22)
•cunpăr teran în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc, tel. 0745/2S3662,211587. (Evrika)
• urgort, 5 hectare teren Intravilan, la șosea, 
Deva sau împrejurimi, plata imediat tel. 215212. 
(Prima-lnvest).

Vând locuri de veci (23)
• cavou In stare bună tn cimitirul din str. 
Eminescu, preț convenabil, negociabil. Tel. 
225780.

Vând spații comerciale (25)
• 6 bbnul baie, grup sanitar, hală dedesubt cu 
toate utilitățile, terenul aferent st 360 mp, Deva, 
ultracentral. Tel. 0721/744514.
• Dova, zonă ultracentrală superamenajat 125 
mp. Tel. 0721/744514.
• contrai amenajat 250 mp, tei. 0726523833. 
(Eurobusiness)

Alte imobile (27)

• temă ta Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț
28000 euro neg., tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

Imobile chirii (29)
• caut cNrtaal serioși pentru un apartament 2 
camere, în Simeria, preț 2 milioane lei. Tel. 
0720/505771,0723/686162.
• caut chiria în Slmeria, ofer 2 milioane lei;
cumpăr urgent cameră cămin în 2 rate. Te| 
0722/601892,0722/582097. *
• caut pontiu închiriat, în Deva, apartament j
camere sau garsonieră seml/mobilat ofer SOe 
80 euro lunar plus cheltuieli, pe termen lung, TeS4A 
0720/437889. R
• caut ur|Mt pentru închiriat garsonieră sâlP 
apartament 2 camere mobilat utilat zona 
Miorița, Bdul Decebal sau similar, ofer plata 
imediat. Tel. 231284, orele 9 ■ 18 sau 0745/582117.
• hchfetez apartamant 2 camere, Bdul Decebal 
centrală termică aer condiționat, dvd, tv, 
computer, utilat occidental, pentru persoană 
serioase, preț 350 euro/luni Tel. 0726/142377.
• tochbtea aiwtemant3 camere decomandate, 
Bdul l. Maniu, mobilat utilat occidental, preț 300 
euro/lună plus garanție, pentru persoane 
serioase. Tel 0726/142377.

• ofer pontau închiriat casă 2 camere, Intrări, 
separate, contorlzări, apă gaz, curent zic, 
Ideal pentru sediu firmă prestirttervicll, Devap 
Str. Cernel, nr. 10, preț 200 euț|fiună Tel/ 
0723/288282.
• ofer pontau închiriere apartament 2 camere* 
mobilat contorlzări, repartitoare calorifere, 
Deva, preț 150 euro, negociabil. TeL 0721/744514.
• oter poirtni închiriere apartament 2 camere, 

centrală termică mobilat zonă centrală Deva, 
120 euro/lună Tel. 0721/744514.

• oter pontau închiriere apartament 2 camere, 
zonă ultracentrală mobilă nouă apometrir 

amenajat preț 150 euro. Tel. 221712.
• ofer pontau închiriere casă 3 corpuri dl 
clădire, Deva, zonă ultracentrală Ideal pentru 
sediu firmă șl birouri, preț 3 - 5 euro mp. TeL 
0723/217068216003.
• efor pontau închiriere haiă Industrială Deva, 
120 mp plus beci de 90 mp, preț 5 euro mp, nego
ciabil. Tel. 0721/744514.
• oter pontau închiriere spațiu comercial, ultra
central Deva, 100 mp, 25 euro mp. Tel. 
0721/744514.
• oter mm închlrlrere, tn Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, In prezent amenajat ca sediu 
firmă Tel. 0722/330084.
• primeze două eleve în gazdă Deva, zonă 
centrală Informații, zilnic, la telefonul 219662.
• tineri căsătoriți căutăm pe termen lung 
locuință până în 5060 euro/lună oferim și 
rugăm seriozitate. Tel. 0721/528753, 212242, 
seara.
• central zmenzlat contorlzări, 150 mp, tel 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spațfl axnerctale pe Str. Depozitelor, pretabllt 
pentru producție șl depozitare, prețuri cuprinse 
intre 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut agent ap. în blocurile Mintiei, p i
lung, mobilat șl utilat tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• ganentarâ cnmptet mobilată preț 80 
euro/lună tel; 215212. (Prima-lnvest)
• ap. 2 camere, complet mobilat contorizări 
preț 100 euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest) 
•oier pentru închiriere garsonieră dec., com

plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ < 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
•oter panliu închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg, 
telefoane 235208 0721/985258 (Rocan 3000);
• zonă centrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioara, termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică 
superamenajat preț 21 euro mp, TVA inclus, 
telefon 0724620358 (Rocan 3000)
•caut ganonierâ sau ap. 2 camere, (ne)mobilat . 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• garaoritari die, proaspăt renovată moderrt
centrală termică proprie, baie modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv color, frigidei 
mașină de spălat automată Dorobanți. Preț 1® 
euro/lună Tel. 223400,0720/387898 0740/914684 
(Casa Betania) f
• ap4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă baie modernă centrală termic) 
proprie, aragaz, frigider, tv color nou, Al. Const* 
Preț 260 euro/lună Tel 223400, 0742/00522$ 
(Casa Betania)
• studentă caut 2 colege de apartament, îh 
chirie, 2 camere cu centrală termică preț 45 
euro/persoană tel. 0788-165701 (Fiesta Nora)
• toddifaz ap. 2 camere, cartier Gojdu, et 2, 
mobilat dotat cu centrală preț 130 euro/lună 
negociabil, tel. 0748228728 0254/213.050. (Casa 
Majestic)
•zum Dorobanți parter, intrare separată posi
bilitate pentru birouri sau depozit 156 
euro/lună tel. 224,296, 0745-367.893. (Garant 
Consulting)
•zom Dorobanți et 1, superamenajat dotat 
120 euro, tel. 224.296, 0745-367393. (Garant 
Consulting)

Allianz (jîî) Tiriac @
Asigurări S.A.

SC GULER COM 
IMEX SRL 

angajează CONTABIL/ 
ECONOMIST. 

Reiat» la Depozitul 
Global (zona Gării) 

sau la tel. 
0254/213.141, 

219.7S1, 
0726/392.830.

(29253)

Societate comercială distribuitor de produse alimentare angajează 
pentru o nouă divizie următoarele categorii de personal:

AGENJ1VÂNZĂRI
Aptitudini:
- axperion|ă in domeniul vânzărilor;
- buna cunoaștere a piafu alimentare;
- orientare spre performantă și auto- 
evolufie;
■ bun negociator;
- permis de conducere cat. B;
- studii medii sau superioare. 
Se oferă podite sarma râurii».

ȘOFERI DISTRIBUITORI
Aptitudini:
- permis de conducere cat. B, C, E;
- experiență intr-un post similar;
- cunoștințe de mecanică auto;
- vârsta maximă 35 de ani.
Se afgră stdaiu motivai.

MUNCITORI/MUNCfTOARE depozit pro
duse alimentare.

Persoanele interesate pot trimite CV cu fotografie la fax: 0254/219.300 sau pe adresa 
de e-mail agereom@aeva.rdsnet.ro. (29572)

Cerințe:
■ PERSOANĂ cu vârsta între: 18 și 65 
de ani
■ Dorința de a obține VENITURI
SUPLIMENTARE
■ Bune abilități de comunicare

Oferim:
■ Posibilitatea dezvoltării unei 
cariere într-o companie 
multinațională
■ Instruire cu personal specializat
■ îndrumare permanentă

Așteptăm C.V.-urile dvs., însoțite de o scrisoare de intenție, până la data de 15 sept. 2005, 
la sediul nostru din:
Deva, Bd. Decebal bl.8 mezanin, fax. 0254/ 219495 sau e-mail: deva.hd@allianztiriac.ro

(29586)

RECLAME

mailto:agereom@aeva.rdsnet.ro
mailto:deva.hd@allianztiriac.ro
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• ni M. Viteazul, dea, amenajat, mobilat, ct, 

250 iira/lună, tel. 224296,0745-367J93. (Garant 
Consulting)
• tona CiragW», e.t 1, mobilat, utilat, ct, 320 
S/lună, + menajeră, tel. 224.296, 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• doo, bucătărie mobilată, parter.pt locuit, sau 
birouri, 1.000 euro/luni tel. 2242960745-367393. 
(Garant Consulting)
• tona Ddu Zamfirescu, dea, mobilat parter, 
400 euro/lună, cu cheltuieli incluse+menajeră, 
tel. 2242960745-367583. (Garant Consulting)
• amenaja ril occidental, ct nemobilat zonă 
bună, preț 1000 ron, tel. 0741-154.401, 227542, 
seara. (Garant ranting)
• ofer ap. 2 camere, dea, contorlzărl, preț 120 
e^âflună. tel. 221001, 0742/471922. (Casa

■ ofkr ap, 2 camere, gresie, faianță, podele lami
nate, apomefre, preț 200 euro/lună, tel. 221001, 
0742/379984. (Casa Orna)
• olar ■nariait dac. mașini de sDilat araoaz. 
frigider, mobilă nouărel. Preț 120 euro/ 
lună+avans pe o lună, tel. 221001,0723/892060. 
(Casa Banca)
• ■fer vtt mobilată, garaj, piscină, preț 1000 
eura/kmă. tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer gai nle i mobilată, zonă centrală, 
complet mobilată, zona Opera, preț 100 
eurq/lună + avans pe o lună, tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer ganonierâ mobilată șl utilată, zonă 
centrală, preț 90 eura/lunl tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer cerneri în zonă bună, Deva, preț 100 
euro/lună * avans* cheltuieli, tel. 221001, 
0742/379994. (Casa Blanca)
• ofer spațiu comercial, în Orăștie, 100 mp, preț 
550 euro/lună. neg, tel. 718833, 0740/130413. 
(Partener Hunedoara)
• ofer halMepozIt în Orăștie, 80 mp, preț 350 
euro/lună, neg., tel. 718833, 0740/13M13. 
(Partener Hunedoara)
• ohr spațiu comercial, în Deva, 70 mp, preț 550 
euro/lună; neg, tel. 718833, 1740/130413. 
(Partener Hunedoara)
• ofer deporit-platformă în Deva (2 hale Indus
triale * platformă betonată), 2500 mp, preț 1300 
euro/lună, neg., tel. 718833, 0740130413. 
(Partener Hunedoara)
• urgant, spațiu comercial, 20 mp, cu acces la 
utilități, Hunedoara, zona gării, preț 90 euro, 
neg, tel. 71883/3 0740-130413. (Partener Hune
doara)

a vând ugart circular manual electric Bosch, 
nou, SPK 54, storcător fructe german, tv color 
diagonala 67 cm, marca Waltham, pompă frână 
pentru Dada 1310 șl Ford Fiesta plus haion, 
butelie aragaz. Tel. 260570.

Electrocasnice (56)

Moto-velo (41)

a vând bfddatâ nouă First Bike, 180 ran, nego
ciabil. Tel. 0722/441425.
a vând Nckfett universală cu 18 viteze, stare 
foarte bună, 1500.000 lei, neg. Tel. 212272, 
0723/732560.

• vând muta de cusut germană Kohler, seria 
1322661001:2505013, perfectă funcționare, 
vechime de peste 100 de ani, preț neg. Tel. 
212272 0723/732560.
• vând II Bosch 275 w șl convertor FK 25, 
pe gaze, tiraj natural, stare perfectă prețuri 
negociabile. Tel. 0254/215326

• aut fernate pentru îngrijire bolnavă la domi
ciliu, informații la telefonul 219934
• sodsteteauMrtâtt angajează excavatoriștl 
și zidari finisori, salariul net 8000.000-io.ooaooo 
lei (800-1000 RON). Tel. 234448

• MrtototecamarctaangejMribUdOK- 
OWtatot.taqltett.t747/KMU.

• SC SBva Temporis, angajează decorator flori, 
persoană gen feminin, vârsta între 20-40 ani, ofer 
Instruire Ta Cluj-Napoca Pentru informații, 
sunatțl la telefon 0722/631555.

Chirii terenuri (77)

Piese, accesorii (42)

• vând ortmtor nou pentru motocicletă Mz 
250 cma Tel. 0722/441425.

Garaje (43)

a tocMta peril pe termen lung, situat în zonă 
centrală. Tei. 025V215202.
• aKr penăm închiriere garaj sub bloc, încălzire, 
apă curentă, gresie, faianță, 22 mp, Deva, zona 
Cuza Vodă. Tel. 0721/744514
• âaraf 21 mp, cu grup sanitar poate fi folosit ca 
spațiu comercial, Deva, Str. împăratul Traian. 
Preț: 500 ooo 000 ROL negociabil. Tel. 0746 225 
726; 0254 213 050. (Casa Majestic)

Mobilier și interioare (47)

Imobile schimb (30)
• sdiM apartament 3 camere decomandate, 
rtaj 1, zonă centrală, cu apartament 2 camere,

_ zonă bună, etaj 1-2 plus diferență. Tel. 228616
• scMnb apartament 4 camere situat în Ploiești 
cu apartament In Hunedoara sau cu casă. Tel. 
0741/790574,0740/212234.
• echâi cabană cu mansardă șl teren 1000 mp, 
Costești, nr. 25 A, cu garsonieră sau apartament 
2 camere plus Iferen în Deva, accept și alte 
variante. Tei. 0723/288282.
• Deva, recan I, etl, decomandate cu casă 
+diferență sau cu 2 apartamente cu 2 cam. zona 
GOJDU. Tel. 0746 225 726; 0254 213 050. (Casa 
Majestic)

• vând I fotolii, frigider mare, mobilă bucătărie, 
bibliotecă mare, bibliotecă mică, masă mare, 
dulap, 4 scaune, măsuță pentru fotolii, aragaz 2 
ochiuri plus cuptor, covor persan 2,50/3,50 m, 
culoare bordo, negociabil. Tel. 218597, după ora 
21.
• vând bfrou din lemn, pentru școlari, preț nego
ciabil. Tel. 233084
• vând mâmțâ tv pe role, din aluminiu șl sticlă 
700.000 lei, masă bucătărie, 300.000 lei, geamuri 
apartament, jaluzele Interioare șl exterioare, 
galerii perdele la 200.000 lei bucata. Tel. 
0722/161644
• vând 2 geamuri duble In 3 canate, 135/165 cm, 
șl un geam dublu In 2 canate. 135/84 cm, stare 
toarte bună preț negociabil. Telefon 
0254/215326
• vând moMâ de bucătărie, modernă preț 
5500.000 lei. Tel. 0766/530147.
• vând mobU de sufragerie 3 corpuri, furnir 
mahon șl canapea extensibilă stare foarte 
bună preț 7 milioane lei, negodabll. Tel. 260126
• vând moMâ stare bună furnir nua negodabll, 
recamler, masă dulap, bibliotecă mare, 
bibliotecă mică bucătărie 7 piese, cuier fier 
forjat, frigider. Tel. 221328 221167.
• vând o ușă și o fereastră noi. RelațN la tel. 
0254/215796
• vând ingMt canapea extensibilă 2 fotolii șl o 
măsuță preț 7 milioane, bonus cuvertura șl 
husele. Tel. 212242, seara.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

Auto romanești (36)
■ vana Dada 1300, stare de funcționare, diferite 
îmbunătățiri, preț 300 euro. Tel. 0747/954699.

• vând Dada 1310IX, af 1986, stare bună, preț 
4/27 milioane lei. Tel. 0745/310735.

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

Auto străine (37)
• vând Aud A4 19 TDI Avant 116 CP, argintiu 
metalizat, jenți aluminiu, carkit, climatronic, 
geamuri șl oglinzi electrice, 10 airbag, abs, esp, 
scaune ergonomice, cotieră, 2001, negociabil. 
Tel. 0722/402057.
• vând Fori Orion 13 D, af 1988, motor și cutie 
de viteze pentru piese de schimb, preț 1300 euro,

- negociabil. Tel. 0742/083526.
vând Skocla 120l, af 1979, stare perfectă. Tel. 

227652.

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• SCArtteMeteM.tttaâtoDm.tt.u. 
Carette, ar. »fepatotanpferi),rtnăe te 
Complott Comrdak

Microbuze. Dube (38)
• vând diMțâ Iveco Turbo Daily, af 2000, oglinzi 
electrice încălzite, cârlig de remorcă, redio- 
casetofon, alarmă, închidere centralizată. Tel. 
0722/314123.

• vând avantajos cizme din piele șl bocanci de 
munte, mărimea 44 ■ 46 Tel. 211078
• vând pătai lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54-56 confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 130 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

ț

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând caitnvaH, preț minim 0.70 RON(7000 
lei/kg). Tel. 262069?

• vând convmN purcel albi, rasa Landras, de
10 săptămâni, preț negociabil. Informații 
Peșteana, tel. 776478
• vândpordmarl80-180kgșipurcel3-4luni. 
Tel. 210900,0744/611146

• Cotaâria Avantaj • Comptt Mtorits Om 
angajaul vânzătoare cu uporionțâ. TK 
22U23.

• toren Intavlsn, situat In localitatea Sântan- 
drel, s=3000 mp, utilități apă gaz. canalizare, 
curent electric preț 2 euro/mp, negociabil. Rel. 
la telefoane 0746.226726, 0254/213.050. (Casa 
Majestic)

Altele (61)
• vând candtabru de cristal de Boemla, 
perfectă stare, cu 3 brațe, preț neg. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând cântarplatformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 080 x 080 mp, stare ireproșabilă preț 
neg. Tel. 0723/732560,212272

Pierderi (62)

• afectai tauport marfă cu autoutilitară 
de 87 tone, prețuri excepționale, Tel. 
0740/420521.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Materiale de construcții (53)

• găsit brățări aur. Tel. 218084
• pterdut ornai asigurări sănătate pe numele 
Mihăilă Darius Sebastian. Se declară nul.
• pierdut tamrt asigurări sănătate pe numele 
Olaru loan. Se declara nul.

Umanitare (66)
• find ptnoinA cu dlzabllltăți de comunicare 
deplină m-aș bucura dacă mi s-ar adresa per
soane cu dlzabllltăți diverse spre a lega prietenii. 
Pot fi sunat la tel. 0726/065868

• ptțtt Maniera angajează pentru județul 
Hunedoara agent vânzări șl șofer 
distribuitor. CV-urile se trimit la fax 
0269/234818

Matrimoniale (69)
• tânăr, 27 de ani, 190/80, economist, licențiat, 
serios și discret ofer companie doamnelor care 
se simt singure. Tel. 0723/682812

Prestări servicii (72)

• confecțtenea fem pentru Logan, Solenza, 
Opel Astra 17 DTI, Peugeot 307, Renault, Megan, 
Clio, Scenic, Twingo, Clelo, Golf 4, Deva, Micul 
Dalas, Str. Florilor, nr. L Tel. 0727/756681.

• efectuuz transport marfă, local si interur
ban, cu camion acoperit de 321 util, 36 mc, 
dimensiuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 
229611,0740/953297.

• ofer ssnkfl de menaj și alte munci 
godpodărești la familii foarte serioase, pretind 
seriozitate. Tel. 218597, după ora 21.
• transport m MUL electrocasnice, cu auto de 
1,21, și 17 ma la cerere asigur și demontarea 
acestora pentru transport. Tel. 225578, 
0744/934462.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• caut si doilea loc de muncă part-time, ca 
baby-siter, operator calculator, contabilitate 
primară după ora 17. Tel. 0744/874987.

Oferte locuri de munca (74)

• cumpăr urgent convertor. Tel. 0720/505771, 
0726/702489.
• vând abricM nou, arc spate IMS, trombă 
diferențial IMS. Tel. 611439.
a vând Ifron cu cupă, tel. 0726'742952; mig 3,51 
și motocositoare, tel. 0726/743274.
a vând avantajos mașină pentru scos cartofi pe 
un rând, stare perfectă de funcționare, 
informații Totești, tel. 775646,0742/376667.

• vând 5 mc bolțari, piatră de construcție. Tel. 
0254215795.
• vând un mc bea de dimensiunile 15x25x60, 
preț 2 milioane lei. Tel. 0742/083526.

• Sodatate coiMfd^A anatezi bucătM* 
ipcoam, vnunTWi ■ nuaurancui i'itn 
tata. Str. 22 DKOtaria, 18ă ta fe fel 
234067, «722/23806

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând goblenuri cusute sau cos la comandă 
combină frigorifică stare foarte bună prețuri 
negociabile. Tel. 0254/262088 0743/139588.

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• minimum studii medii
• capacitate pentru muncă în echipă
• cunoștințe temeinice de operare 

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

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

/.A,

parte a unei corporații internaționale masomedia
6 care deține poziția de lider în publicarea de ziare

și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât pi în Județele Bihor, Tlmig, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

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

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

Cerințe:

• program de lucru între orele 6,00 -10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.

Oferim:
• salariu fix + comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv 
tânăr;
• un loc de muncă modern și sigur;
• echipament.

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

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

Dacă ești o persoană dinamică, perseverentă șl pasionată de succes, 
vino alături de noii

Avem libere următoarele poziții, pentru care angajăm urgent personal de 
conducere:

@OMNIASK
ASIGURĂRI DE VIATA 

member of twh group

Director agenție in Deva (cod AM) 
2 Unit Manageri in Deva (cod UM)

Cerințe:
■atitudine pozitivă, dinamic, sociabil șl perseverent;
•abilitățl de conducere, comunicare și negociere;
•flexibilitate, rezistență la stres;
•vârsta: 35-45 ani A.M. și 30-40 ani U.M.
•cunoștințe de limbi străine (A.M. șl U.M.)
•operare P.C.
•experiența de management în vânzări constituie un avantaj în dezvoltarea profesională și în carieră.

Oferim:
•cursuri de specialitate gratuite în Centrul național de pregătire;
•training și suport continuu;
•venituri fixe, comisioane din încasări șl bonusurl;
•carieră de succes în domeniul asigurărilor private de viață, pensii și sănătate.

Trimiteți scrisoare de intenție și CV pe adresa: str. Constantin Brancusi, nr. 47, 
Ciuj-Napoca. jud. Cluj, cod 400458, m atenția domnului director Alexandru Suciu. 

fax: 0264/414.255; e-mail: alex.suciiKp'omniasiglife.ro
Termen: 12 septembrie 2005.

Numai candidații selecționați vor fi contactați pentru interviu. (29478)

RECLAMA

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

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

i • chioșcul de ziare de lângă
Galeriile de Artă Forma;

I • chițșcul de ziare de lângă
j Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 

i Zamfirescu - B-dul Decebal 

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

parter.pt
andras.bajusz%25c2%25aeinformmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
omniasiglife.ro
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• Interdicție. Julia Roberts i-a interzis 
fratelui său, actorul' Eric Roberts, să dea 
orice fel de declarații presei despre cei doi 
copii ai ei, după ce Eric i-a făcut o vizită 
acasă.

• Extravaganțe. Britney Spears a angajat 
doi specialiști de design interior pentru a o 
ajuta să aranjeze camera copilului, cheltuind 
85.000 de euro pentru camera copilului.

Morți în China, după taifun

Album nou
Paris (MF) - După ce 

și-au început turneul 
mondial la finalul lunii 
august, în Statele Unite, 
cei de la Rolling Stones 
scot un nou album, „A 
Bigger Bang”, primul 
după 1997.

Albumul, așteptat de 
toți fanii trupei, conține 
și piesa „Sweet neo 
con”, a treia dintre cele 
16, care îi critică pe neo- 
conservatorii americani 
din jurul președintelui 
George W. Bush. în afa
ră de acest cântec, albu
mul de 64 de minute este 
unul cu piese mai puțin 
semnificative politic, dar 
cântate cu muțit entuzi
asm de Jagger (62 ani), 
Richards (61 ani), Ron 
Wood (58 ani) și Charlie 
Watts (64 ani).

Critici
Veneția (MF) - Vede
tele s-au folosit de 
festivalul de la Vene
ția ca să atace Holly- 
wood-ul și televiziu- 
nile americane. 
Clooney a dedarat că 
a crescut cu trei rețele 
de televiziune, care i- 
au permis să judece 
singur ce se întâmpla 
în politică și în Viet
nam. Acum, „cu 130 
de canale diferite", 
calitatea știrilor a fost 
„fracturată". Lee a 
declarat că oamenii 
sunt obosiți să vadă 
aceleași lucruri mereu, 
motiv pentru care nu 
numai că audiențele 
au început să scadă, 
dar și studiourile de 
cinema au început să 
nu mai producă filme 
de succes.

■ După Talim, taifunul 
Nabi, cu mult mai 
puternic, se apropie 
de Japonia.

Beijing (MF) - Trecerea tai
funului Talim prin estul 
Chinei s-a soldat cu moartea 
a 11 persoane și dispariția al
tor 15, au anunțat ieri au
toritățile chineze.

Un oficial din orașul Wen- 
zhu, situat în provincia Zhe
jiang, a precizat că nouă per
soane au murit ca urmare a

Orașul Fuzhou, după taifun
(Foto: EPA)

unei alunecări de teren 
provocate de ploile abun
dente. Accesul în zonă este 
foarte dificil din cauza între
ruperii circulației în anumite 
zone. Un bărbat și copilul său 
au decedat când casa lor s-a 
prăbușit în provincia vecină, 
Fujian. Un alt taifun, „foarte 
puternic”, a cărui intensitate 
este comparabilă cu cea a 
uraganului Katrina, se îndrep
ta ieri către Japonia, fiind 
așteptat să atingă sudul arhi
pelagului nipon la începutul 
săptămânii viitoare.

Taifunul Nabi (.fluture”, în 
limba japoneză) a fost localizat, 
ieri dimineață, la aproximativ 
200 de kilometri sud-est de 
insula Okinotori, situată la 
1.700 de kilometri sud de To
kyo. Serviciile de meteorologie 
nipone au anunțat că Nabi este 
foarte puternic, fiind însoțit de 
rafale de vânt cu viteza de 180 
de kilometri pe oră.

Imigranți evacuați de poliție

Puiul de panda are numai șapte săptă
mâni și s-a născut la Natioftâl Zoo, Wa
shington (Foto: EPA)

Paris (MF) - Poliția fran
ceză a început, ieri dimineață, 
evacuarea mai multor clădiri 
vechi din Paris, ocupate ile
gal de persoane originare din 
Africa, în urma incendiilor 
devastatoare care au avut loc 
în capitala franceză.

O clădire dintr-un arondis- 
ment situat în partea de nord- 
est a Parisului, o fostă impri
merie, unde în prezent locui
esc aproximativ 70 de afri
cani, printre care mai mulți 
copii, a fost încercuită de 
poliție. în sudul capitalei, o 
altă clădire a fost încercuită 
de un important dispozitiv al 
forțelor de ordine. Imobilul 
are patru etaje și este locuit 
de 80 de imigranți din Coas

ta de Fildeș, printre care 12 
copii. Poliția a anunțat că 
ocuparea acestor clădiri pre
zenta numeroase riscuri. Pre
fectura din Paris a dat asi
gurări că a luat măsurile 
necesare pentru ca toate per
soanele expulzate „să poată fi 
transportate în locuri de 
cazare decente”.

Evacuați (Foto: EPA)

Paula
■Născută în zodia 
(Fecioară, îi plac 
călătoriile, muzica 
și filmele.

(l oto: Traian Mânu)

Au donat bani victimelor
Los Angeles (MF) • Actorul Nicholas Cage 

a donat aproximativ 800.000 de euro vic
timelor uraganului Katrina care a afectat 

statele americane Louisiana 
și Mississippi. Vedeta, care 
deține o casă în Louisiana, 
a donat banii unui fond spe
cial creat de Crucea Roșie. 
Cântăreața canadiană Celine 
Dion va depune circa un 
milion de dolari în contul 
deschis de Crucea Roșie.

Suma oferită de vedeta canadiană și aso
ciații ei provine din încasările spectacolu
lui ei permanent dintr-un casino din Las 
Vegas. Actorul de comedie Chris Rock, 
alături de vedete hip-hop, a participat la un 
teleton organizat de BET Network pentru 
strângere de fonduri în beneficiul victimelor.

Uimire în presa britanica
Londra (MF) Presa britanică și-a expri

mat vineri uimirea de a vedea o superpu- 
tere precum Statele Unite umilită de con
secințele trecerii ciclonului Katrina.

„Să vezi o superputere umilită este o 
umilință în sine”, afirmă The Daily Tele
graph. „Bandele de tineri nu numai că au 
jefuit nestingherite, dar au deschis focul 
asupra membrilor Gărzii Naționale, iar 
autoritățile nu știu nici acum câte persoane 
au murit”, subliniază publicația.

The Daily Mail: „Iată o superputere, care 
poate răsturna când vrea un dictator, dar 
care este atât de prinsă de consecințele 
războiului, încât a devenit incapabilă să 
răspundă adecvat dificultăților prin care 
trec zeci de mii de cetățeni ai săi, loviți de 
o catastrofă naturală”, afirmă cotidianul.

Katrina
■ Statele Unite acceptă 
toate ofertele de asis
tență din străinătate în 
urma uraganului.

Washington (MF) - Preșe
dintele american, George W. 
Bush, le-a încredințat tatălui 
său, George Bush, și fostului 
președinte Bill Clinton misi
unea de a coordona opera
țiunile de ajutorare a vic
timelor ciclonului Katrina, a 
declarat purtătorul de cuvânt, 
Scott McClellan.

„Suntem deschiși tuturor 
ofertelor de asistență din cele
lalte țări și cred că vom ac
cepta ofertele de ajutor din ce
lelalte țări, dacă acest lucru 
va fi necesar”, a declarat 
McClellan.

Comunitatea internațională 
și-a exprimat solidaritatea fa
ță de Statele Unite. Uniunea 
Europeană și Națiunile Unite 
au fost primele mari organi
zații internaționale care și-au 
oferit sprijinul, prin aju
torarea victimelor.
Violența, un obstacol

Actele de violență comise 
în New Orleans au îngreunat 
eforturile echipelor de salvare 
din zona devastată de ura
ganul Katrina, dar autorită
țile continuă acțiunile de sal
vare a persoanelor rămase

JON, AVEM 
SCOBITORI?

îngenunchează America

Din Superdome au fost mutați în Houston Astrodome (Foto: epa)

izolate în urma inundațiilor 
devastatoare.

„Acesta este un SOS dis
perat”, a declarat primarul 
Ray Nagin, în condițiile în 
care mii de oameni refugiați 
la Convention Center din 
New Orleans au rămas fără 
provizii de apă sau hrană.

Michael Brow, director al 
Agenției Federale pentru 
Situații de Urgență, a declarat

că oamenii din subordinea sa 
încearcă să muncească „în 
condiții de gherilă urbană”,
Explozii și haos

Trei sute de militari întorși 
din Irak și înarmați cu 
mitraliere de tip M16 âu fost 
mobilizați în New Orleans, cu 
dreptul de a deschide focul 
asupra hoților, a declarat gu
vernatorul statului Louisiana,

Kathleen Blanco. Ieri dimi 
neața, mai multe explozii® 
un incendiu s-au produs fl 
tr-un atelier al căiloi fers 
situat la sud-est de New O 
leans.

Scene de haos au cuprins 
orașul devastat de inundațiile 
provocate de uragan, poliția 
și Garda Națională încercând 
să restabilească ordinea. 
Potrivit CNN, poliția din New 
Orleans se confruntă cu o 
lipsă de personal, în condițiile 
în care ieri dimineață circa 
60 la sută dintre angajați nu 
s-au prezentat la servicii.

Nu există destule autobuze 
sau bărci care să-i transporte 
pe refugiați în alte orașe, iar 
mulțimea de la Superdome 
devine din ce în ce mai ostilă. 
Militarii trimiși în zonă să-i 
calmeze și-au abandonat mis
iunea, în fața a mii de per
soane furioase. Proviziile au 
fost însă aruncate de la 
înălțime pentru că mulțimea 
s-a năpustit asupra eli
copterului, făcând aterizarea 
imposibilă.

Ieri, explozii (Foto: EPA) înconjurați de ape (Foto: epa)

Mici rezerve (Foto:’EPA)


